
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
03.03.2015  м. Київ  № 282 

Рекомендації щодо запобі-
гання порушень прав ін-
весторів та вжиття заходів 
з уникнення ризиків при 
провадженні професійної 
діяльності на території 
проведення антитерорис-
тичної операції та тимчасо-
во окупованій території 

У зв’язку із соціально-політичною ситуацією, що скла-
лась на певних територіях України, а саме:

території проведення антитерористичної операції (у 
значенні, визначеному Законом України «Про тимчасові 
заходи на період проведення антитерористичної опера-
ції», населених пунктах, на території яких органи дер-
жавної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють 
не в повному обсязі свої повноваження, перелік яких за-
тверджений розпорядженням Кабінету міністрів України 
від 07 листопада 2014 року № 1085-р та районах прове-
дення антитерористичної операції відповідно до наказу 
Антитерористичного центру при Службі безпеки України 
від 07 жовтня 2014 року № 33/6/а), та 

тимчасово окупованій території України (у значенні, 
визначеному Законом України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України») (далі – територія АТО та тим-
часово окупована територія); 

з метою запобігання порушень прав інвесторів та 
вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні про-
фесійної діяльності на території АТО та тимчасово оку-
пованій території та запобігання загрози життю та 
здоров’ю осіб, що проваджують професійну діяльність 
на фондовому ринку, та клієнтів таких осіб;

керуючись статтями 3, 27 Конституції України та відпо-
відно до Законів України «Про тимчасові заходи на пері-
од проведення антитерористичної операції», «Про бо-
ротьбу з тероризмом», «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України», пункту 4 частини першої та пункту 18 
частини другої статті 7 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» 

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

1. Сформувати перелік учасників фондового ринку, на 
яких поширюється дія цього рішення щодо рекомендацій 
здійснити дії щодо зміни місцезнаходження або тимчасо-
вої зміни місцезнаходження, відкриття (перенесення) 
спеціалізованого структурного підрозділу та/або відо-
кремленого підрозділу з території АТО та тимчасово оку-
пованої території на територію України поза межами те-
риторії АТО та тимчасово окупованої території (далі – дії 
щодо зміни місцезнаходження).

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 282 від 03.03.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№46 (2050) 10.03.2015 р.
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Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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2. Установити, що перелік учасників фондового ринку, 
на яких поширюється дія цього рішення щодо рекомен-
дацій здійснити дії щодо зміни місцезнаходження (далі – 
Перелік учасників фондового ринку на території АТО та 
тимчасово окупованій території) та зміни до цього пере-
ліку затверджуються рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР, Ко-
місія) на підставі інформації, яка надходить та є в розпо-
рядженні НКЦПФР.

3. До Переліку учасників фондового ринку на території 
АТО та тимчасово окупованій території відповідно до 
цього рішення включаються торговці цінними паперами, 
компанії з управління активами та корпоративні інвести-
ційні фонди, які:

зареєстровані на території АТО та тимчасово окупова-
ній території та не вчинили дії щодо зміни місцезнахо-
дження на територію України поза межами території АТО 
та тимчасово окупованої території;

вчинили дії щодо зміни місцезнаходження з території 
України поза межами території АТО та тимчасово окупо-
ваної території на територію АТО та тимчасово окупова-
ну територію.

У разі вчинення торговцями цінними паперами, компа-
ніями з управління активами та корпоративними інвести-
ційними фондами дій щодо зміни місцезнаходження, такі 
учасники фондового ринку виключаються з Переліку 
учасників фондового ринку на території АТО та тимчасо-
во окупованій території.

4. Установити, що зміни до Переліку учасників фондо-
вого ринку на території АТО та тимчасово окупованій те-
риторії вносяться на підставі рішення НКЦПФР у разі: 

внесення змін до меж території АТО та тимчасово оку-
пованої території; 

отримання інформації від торговців цінними папера-
ми, компаній з управління активами та корпоративних 
інвестиційних фондів згідно пунктів 7 та 12 цього рі-
шення.

5. Перелік учасників фондового ринку на території АТО 
та тимчасово окупованій території ведеться в електро-
нному вигляді і містить виключно відкриту інформацію, 
яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР 
та в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР і є загаль-
нодоступною для органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, громадян України, підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності, міжнародних 
об'єднань та організацій, іноземних юридичних та фізич-
них осіб.

6. Перелік учасників фондового ринку на території АТО 
та тимчасово окупованій території містить загальну ін-
формацію про торговця цінними паперами, компанію з 
управління активами, корпоративний інвестиційний 
фонд, а саме: 

1) найменування, організаційно-правова форма, іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, місце-
знаходження вид діяльності на фондовому ринку торгов-
ця цінними паперами, компанії з управління активами, 
корпоративного інвестиційного фонду; 

2) прізвище керівника та його посада (для корпоратив-
них інвестиційних фондів - голови наглядової ради у разі 
її створення), засоби зв’язку (телефон, факс, електронна 
пошта); 

3) інформація про ліцензії (серія, номер, строк дії лі-
цензії, дата видачі) або для корпоративних інвестиційних 
фондів відомості про включення в реєстр ICI. 

7. Торговцям цінними паперами та компаніям з управ-
ління активами, які зареєстровані на території АТО та 
тимчасово окупованій території, з дати оприлюднення 
Переліку учасників фондового ринку на території АТО та 
тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті 
НКЦПФР, рекомендується утриматися від вчинення будь-
яких правочинів щодо цінних паперів та інших фінансо-
вих інструментів до вчинення дій щодо зміни місцезнахо-
дження, та надання до Комісії відповідних документів, які 
підтверджують вчинення таких дій. 

8. Торговцям цінними паперами, компаніям з управлін-
ня активами та корпоративним інвестиційним фондам, 
які зареєстровані на території України поза межами те-
риторії АТО та тимчасово окупованої території, з дати 
оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на 
території АТО та тимчасово окупованій території на офі-
ційному веб-сайті НКЦПФР рекомендується утриматися 
від вчинення дій щодо укладання будь-яких правочинів 
щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за 
участю торговців цінними паперами та компаній з управ-
ління активами, які включені до Переліку учасників фон-
дового ринку на території АТО та тимчасово окупованій 
території.

9. Фондовим біржам з дати оприлюднення Переліку 
учасників фондового ринку на території АТО та тимчасо-
во окупованій території на офіційному веб-сайті НКЦПФР 
рекомендується утриматися від приймання заявок на 
купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових ін-
струментів, поданих учасниками біржових торгів, які зна-
ходяться у Переліку учасників фондового ринку на тери-
торії АТО та тимчасово окупованій території.

10. Розрахунковому центру з обслуговування догово-
рів на фінансових ринках з дати оприлюднення Переліку 
учасників фондового ринку на території АТО та тимчасо-
во окупованій території на офіційному веб-сайті Комісії, 
рекомендується припинити приймання до виконання 
розпорядження, документи та/або інформацію, які нада-
ються Розрахунковому центру для здійснення клірингу 
зобов’язань та проведення розрахунків за договорами 
щодо цінних паперів, укладених за участю торговців цін-
ними паперами, включених до цього Переліку. 

11. Депозитарним установам з дати оприлюднення 
Переліку учасників фондового ринку на території АТО та 
тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті 
НКЦПФР рекомендується припинити приймання до ви-
конання розпорядження депонентів, керуючих рахунків 
депонентів на проведення облікових операцій, пов’язаних 
з виконанням правочинів, укладених після набрання чин-
ності цим рішенням за участю торговців цінними папера-
ми, включених на дату подання розпорядження до цього 
Переліку. 

12. Корпоративним інвестиційним фондам, які зареє-
стровані на території АТО та тимчасово окупованій тери-
торії, з дати оприлюднення Переліку учасників фондово-
го ринку на території АТО та тимчасово окупованій 
території на офіційному веб-сайті НКЦПФР, рекоменду-
ється утриматися від вчинення будь-яких правочинів, 
крім правочинів, що пов’язані з діями щодо зміни місце-
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знаходження, та надання до Комісії у довільній формі 
документів, які підтверджують вчинення таких дій.

13. Рекомендується виконання зобов’язань торговців 
цінними паперами, які включені до Переліку учасників 
фондового ринку на території АТО та тимчасово окупо-
ваній території, щодо провадження діяльності в частині 
прийняття та виконання разових замовлень за договора-
ми на брокерське обслуговування, укладання договорів 
на придбання за договорами андеррайтингу та договорів 
купівлі-продажу (міни) цінних паперів за договорами на 
управління цінними паперами, а також зобов’язання ком-
паній з управління активами, які включені до Переліку 
учасників фондового ринку на території АТО та тимчасо-
во окупованій території, при здійсненні такими компанія-
ми управління активами ІСІ, що укладені до дня набран-
ня чинності цим рішенням, зупинити на строк до 
виключення такого учасника фондового ринку з цього 
Переліку.

14. Учасникам фондового ринку рекомендується вра-
ховувати ризики під час вжиття заходів з фінансового мо-
ніторингу стосовно фінансових операцій за участю тор-
говців цінними паперами та компаній з управління 
активами (у тому числі тих, що діють за рахунок коштів 
спільного інвестування інвестиційних фондів), включе-
них до Переліку учасників фондового ринку на території 
АТО та тимчасово окупованій території.

15. Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку з метою оперативного інформування учасників 
фондового ринку забезпечити протягом трьох робочих 
днів з дня прийняття відповідного рішення НКЦПФР опу-

блікування Переліку учасників фондового ринку на тери-
торії АТО та тимчасово окупованій території та змін до 
нього в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та 
розміщення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

16. НКЦПФР одночасно з інформуванням відповідно 
до пункту 15 учасників фондового ринку щодо Переліку 
учасників фондового ринку на території АТО та тимчасо-
во окупованій території додатково повідомляти засоба-
ми електронного зв’язку фондові біржі, Розрахунковий 
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, 
Центральний депозитарій, саморегулівні організації 
учасників фондового ринку та об’єднання професійних 
учасників фондового ринку щодо цього переліку та змін 
до нього.

17. Центральному депозитарію в день отримання по-
відомлення від НКЦПФР рекомендовано повідомляти всі 
депозитарні установи щодо Переліку учасників фондо-
вого ринку на території АТО та тимчасово окупованій те-
риторії та змін до нього.

18. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

19. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРмАцІйНІ поВІдомЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцпфР

НКцпфР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013р. № 2484, пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013р. № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013р. за № 822/23354, та відпо-
відно до документів, наданих публічним акціонерним 
товариством «АКТАБАНК», 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул.Шевченка, буд. 53, код за ЄДРПОУ: 35863708, на зу-
пинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного 
товариства, зупинено обіг простих іменних акцій Публіч-
ного акціонерного товариства «АКТАБАНК» - розпоря-
дження № 13-Кф-З від 4 березня 2015 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013р. № 2484, пункту 3 Розділу І Порядку скасу-

вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013р. № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013р. за № 822/23354, та відпо-
відно до документів, наданих публічним акціонерним 
товариством «мЕЛІоР БАНК», 49000, м. Дніпропе-
тровськ, вул.Ливарна, буд. 9, приміщення 75, код за 
ЄДРПОУ: 37987811, на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг про-
стих іменних акцій Публічного акціонерного товариства 
«МЕЛІОР БАНК» - розпорядження № 14-Кф-З від 5 бе-
резня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 27 грудня 2013 року №  2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від ТоВ «дІКСоН», код за ЄДРПОУ: 24423171, 
місцезнаходження: 32, офіс 235, на скасування реєстрації 
випуску облігацій серії А у зв’язку з погашенням облігацій, 
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скасовано реєстрацію випуску облігацій серії А ТОВ «ДІК-
СОН». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ  «ДІКСОН» від 06.11.2008 №861/2/08, видане 
29.03.2011 Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано  – розпорядження № 32-Кф-С-о 
від 6 березня 2015  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
начальника Східного територіального управління (наказ 
03-к від 02.03.2015 року), на підставі пункту 8 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013  року за № 822/23354 (зі змінами), та відпо-
відно до повідомлення державного реєстратора від 
26.02.2015 року № 0606/172, що отримано від Реєстра-
ційної служби Полтавського районного управління юсти-
ції Полтавської області (вх. № 343/9 від 02.03.2015 року), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «поЛТАВА-
ЛАдА», код за ЄДРПОУ – 13930315. Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій 67/16/1/00 від 26.10.2000 року, ви-
дане Полтавським теруправлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано - розпо-
рядження №  17-СХ-3-С-А від 5 березня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
начальника Східного територіального управління (наказ 
03-к від 02.03.2015 року), на підставі пункту 3 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до нада-
них документів скасовано реєстрацію випуску акцій у 
зв’язку з ліквідацією прАТ «ХАРКІВпоСТАЧ» (61035, 
м.  Харків, вул. Каштанова, 10, код за ЄДРПОУ – 
01882858). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№  104/20/1/10, дата реєстрації: 05.08.2010 року, дата 
видачі: 30.09.2011 року, видане Харківським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано - розпорядження 
№  18-СХ-1-С-А від 5 березня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, на 
підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на підставі 

підпункту 1) пункту 1 рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №  1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13  серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 11 Розділу I 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28  травня 
2013  року за №822/23354 (із змінами та доповненнями), 
зупинено обіг акцій пАТ «Науково-виробниче підпри-
ємство «Каскад», 03151, м. Київ, проспект Повітрофлот-
ський, 54, код за ЄДРПОУ: 21632282 – розпорядження 
№ 06-цд-З від 3 березня 2015 року.

НКцпфР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 03.03.2015 № 40-ЦА-УП-ДУ 
у відношенні ТоВ «РЕфоРмАцІЯ - КАпІТАЛ» за пору-
шення вимог законодавства про цінні папери анульовано 
ліцензію серії АЕ № 286632 від 10.10.2013 року на здій-
снення професійної діяльності на фондовому ринку - де-
позитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитар-
ної установи).

*    *    *
Постановою про накладення санкції за правопорушен-

ня на ринку цінних паперів від 04.03.2015 № 41-ЦА-УП-Т 
у відношенні ТоВ «БРоКЕРСЬКИй дІм «ВЕКТоР» (код 
за ЄДРПОУ: 37729473) за порушення вимог законодав-
ства щодо цінних паперів анульовано ліцензії: серії АЕ 
№ 185407 від 15.01.2013 року на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами (дилерська діяльність); серії АЕ 
№  185406 від 15.01.2013 року на здійснення професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами (брокерська діяльність)

06.03.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу НКцпфР обов’язкове.
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повідомлення про виникнення 
особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Райффайзен Банк Аваль"

2. Код за ЄДРПОУ 14305909
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 490-88-01 (044) 285-32-31

5. Електронна поштова 
адреса

info@aval.ua

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

http://www.aval.ua/about/for_
publication/

7. Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, 
припинення його філій, представ-
ництв

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi – 

Банк) повiдомляє про прийняття Рiшення Спостережною радою Банку 
(Протокол №СР-3 вiд 04.03.2015р.) (далi - Рiшення) про закриття (лiквiдацiю) 
Вiнницької обласної дирекцiї Банку (далi - Дирекцiя) з метою удосконален-
ня регiональної мережi та органiзацiйної структури Банку. Згiдно Рiшення 
Правлiнню Банку доручено вчинити всi дiї щодо закриття Дирекцiї, в тому 
числi затвердити план заходiв, визначити строки та вiдповiдальних осiб за 
його виконання.

Iнформацiя щодо Вiнницької обласної дирекцiї Банку:
1. Повне найменування Дирекцiї: Вiнницька обласна дирекцiя Публiчного 

акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».
2. Мiсцезнаходження Дирекцiї: Україна, 21001, м. Вiнниця, вул. 50-рiччя 

Перемоги, буд. 35.
3. Функцiї Дирекцiї:
Перелiк банкiвських, iнших фiнансових послуг та видiв дiяльностi 

Дирекцiї викладено в Положеннi про Вiнницьку обласну дирекцiю 
Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвер-
дженого Рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол № СР-9/5 вiд 
27.09.2012р.), зокрема:

3.1. На пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Банку Нацiональним бан-
ком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати наступнi 
банкiвськi послуги:

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд не-
обмеженого кола юридичних осiб (крiм банкiв) i фiзичних осiб; 

2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi у 
банкiвських металах, крiм рахункiв банкiв;

3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi 
рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд iменi, на умовах та на ризик Бан-
ку, крiм операцiй з банками.

3.2. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати клiєнтам наступнi 
фiнансовi послуги:

1) випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або 
їх обслуговування, iншi форми забезпечення розрахункiв;

2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, 
якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

3) фiнансовий лiзинг;
4) виконання функцiй страхового посередника;
5) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi 

за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконан-
ня таких вимог та прийом платежiв (факторинг);

6) довiрче управлiння фiнансовими активами.
3.3. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати фiнансовi послуги з 

таких видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних 
паперiв): 

1) брокерська дiяльнiсть;
2) дилерська дiяльнiсть;
3) андеррайтинг;
4) дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами;
5) депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
6) дiяльнiсть iз ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
7) дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям.
3.4. На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, 

виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку 
мала право здiйснювати наступнi валютнi операцiї:

1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
2) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, 

обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну 
iноземної валюти Банку;

3) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй 
валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України, крiм рахункiв 
банкiв;

4) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку 
України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України); 

5) торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України, крiм 
операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України;

6) залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку 
України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України).

3.5. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати також дiяльнiсть 
щодо:

1) зберiгання цiнностей, надання в майновий найм (оренду) 
iндивiдуального банкiвського сейфа; 

2) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
3) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї кас готiвковими кошта-

ми, банкiвськими металами та iншими цiнностями;
4) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї банкоматiв;
5) здiйснення операцiй з купiвлi/продажу готiвкових коштiв в нацiональнiй 

та iноземнiй валютi, iнших операцiй з готiвкою;
6) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських 

та iнших фiнансових послуг;
7) реалiзацiї пам’ятних, ювiлейних та iнвестицiйних монет;
8) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
9) приймання пiд заставу та вiдчуження ювелiрних i побутових виробiв з 

дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння;
10) стягнення (збору) проблемної заборгованостi боржникiв.

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 Лавренчук Володимир Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.03.2015
(дата)

пУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “РАйффАйЗЕН БАНК АВАЛЬ”

до відома акціонерів
пУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«мЕдпРомпРоЕКТ»
ідентифікаційний код: 00481718, 

юридична адреса: 02160 м. Київ, проспект Возз’єднання, 7-А 
Публічне акціонерне товариство «Медпромпроект» повідомляє про 

проведення «16» квітня 2015 року об 12:00 годині річних Загальних збо-
рів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Медпромпроект», код 
ЄДРПОУ 00481718, які відбудуться за адресою: 02160 м. Київ, проспект 
Возз’єднання, 7-А, офіс 719.

Річними Загальними Зборами акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Медпромпроект» будуть розглянуті наступні питання порядку денного:

порядок денний:
1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Про затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів 

акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду річного звіту Товариства.
5. Звіт Директора Товариства про результати господарської діяльності у 

2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора То-
вариства.

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

7. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014 року.
Пропозиції щодо порядку денного надсилати за адресою: 02160 м.  Київ, 

проспект Возз’єднання, 7-А, офіс 719. Ознайомитись з матеріалами необ-
хідними для проведення річних Загальних Зборів акціонери мають можли-
вість за адресою: 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 7-А, офіс 719. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 11:30 до 12:00 за місцем і в 
день проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Медпромпроект» за адресою: 02160 м. Київ, проспект 
Возз’єднання, 7-А, офіс 719, за наявністю документа, що посвідчує особу 
акціонера. Представникам акціонерів необхідно мати засвідчену в установ-
леному порядку довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах 13.04.2015 р.

директор  С. А. Васін
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до УВАГИ АКцІоНЕРІВ! (акціонерам)
пРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «АР-

ТЕмІВСЬКИй мАШИНоБУдІВНИй ЗАВод «ВІСТЕК»
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,6, код за ЄДРПОУ 

31226457)
повідомляє, що «15» квітня 2015 року відбудуться чергові загальні збо-

ри акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВ-
СЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» (далі ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК», 
Товариство) за адресою: 84500, м. Артемівськ, донецька область, 
вул.  Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204.

Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах 
буде проводитись «15» квітня 2015 року за місцем проведення зборів з 
10  (десятої) години 00 хвилин до 11 (години) години 00 хвилин. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 
дату проведення зборів - «08» квітня 2015 року. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який 
посвідчує право їх участі і голосування на чергових загальних зборах, оформле-
ний відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання (переобрання) Секретаря Загальних зборів.
2. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
4. Звіт про корпоративне управління. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду Звіту про корпоративне управління. 
5. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-

ланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ МА-
ШИНОБУДІВНИМЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» за 2014 рік. Звіт Генерального дирек-
тора Товариства за 2014 рік. 

6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи То-
вариства за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності та балансу Товариства за 2014 рік. 

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

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за під-
сумками роботи за 2014 рік з врахуванням вимог діючого законодавства.

10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності 
Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2015 рік.

11. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встанов-
лення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання догорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Право участі у чергових загальних зборах мають особи, які є власниками 
акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені представ-
ники. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товари-
ства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Місце прийому 
пропозицій - місце знаходження товариства: Донецька область, 84500, м. Ар-
темівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитися за місцем знаходження товариства з 10-00 до 17-00 
годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Довідки за телефоном: (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження Това-
риства 

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

Найменування показника
періоди

звітний 
2014

попередній 
2013

Усього активів 183 604,0 193 268,0
Основні засоби 32 040,0 34 888,0
Довгострокові фінансові інвестиції 35,0 35,0
Запаси 39 063,0 52 149,0
Сумарна дебіторська заборгованість 107 934,0 101 298,0
Грошові кошти та їх еквівалент 1 115,0 632,0
Нерозподілений прибуток 31 412,0 38 605,0
Власний капітал 48 299,0 55 492,0
Статутний капітал 13 512,0 13 512,0
Довгострокові зобов'язання 790,0 705,0
Поточні зобов'язання 134 515,0 137 071,0
Чистий прибуток (збиток) (7 193) 91,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 54 047 200,0 54 047 200,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 947 1068

Генеральний директор    м.І. Ятченко 
Головний бухгалтер    Н.м. Шинкаренко

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БЕРЕЗНЯНСЬКИй «АГРоТЕХ-
СЕРВIС».

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00909331.
Місцезнаходження емітента: 15622, Чернiгiвська обл., Менський р-н, 

смт. Березна, Площа Революцiї, буд. 3.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04644) 2-52-53  

(04644) 2-52-60.
Електронна поштова адреса емітента: : info@bats.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: http://emitent-info.com.ua/00909331/

Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВIС», 
отриманого 05.03.2015 року від ПАТ «НДУ», встановлено, що відбулися 
зміни щодо реєстру власників іменних цінних паперів.

Власник акцій – фізична особа, збільшив свій пакет акцій з 403793 штук, 
що становить 74,03612% від загальної кількості голосуючих акцій у статутно-
му капіталі Товариства до 410073 штук, що становить 75,1876% від загаль-
ної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі Товариства.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства.

Голова правління  Галенко А.п.

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІмЕКСБАНК»
поВІдомЛЕННЯ 

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

фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК»

Ідентифікаційний код за ЄдРпоУ 
емітента: 20971504
місцезнаходження 
емітента: 

65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 
12-А 

міжміський код, телефон та факс 
емітента: /0482/ 39-29-29; 39-29-05
Електронна поштова 
адреса: atsvetkova@imexbank.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: imexbank.com.ua

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб 
емітента

Згідно з наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕК-
СБАНК» (Наказ № 21-к від 02.02.2015 р.) звільнено з посади заступни-
ка Голови Правління АТ «ІМЕКСБАНК» Краюшкіну Ірину Іванівну (осо-
ба не дала згоди на розкриття паспортних даних). Перебувала на даній 
посаді 9 років 4 місяці. Звільнено за угодою сторін. Часткою у статут-
ному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призна-
чено.

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

Уповноважена особа фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб на тимчасову 
адміністрацію АТ «ІмЕКСБАНК» _______________ Северин Ю.п.

04.02.2015
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Шановні акціонери!
пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«АНдРУШІВСЬКЕ»
(Код за ЄДРПОУ: 00385738. Місцезнаходження: 13400, Житомир-

ська  обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, 11) пові-
домляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 17 квітня 2015 року о 11-00 за адресою: 13400, Житомирська 
обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, буд.11 
(Амін-приміщення. Актова зала).

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-00 до 10-45 за київським 
часом у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у чергових загальних зборах Товариства, складаєть-
ся станом на 24 годину 13 квітня 2015 року.

поРЯдоК дЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту чергових за-
гальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Това-
риства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голо-
ви Правління Товариства.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Висновки Ревізійної 
комісії по звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2014 рік.

6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладання його 
в новій редакції.

7. Відкликання та обрання членів та Голови Правління Товариства.
8. Відкликання та обрання членів та Голови Спостережної ради Това-

риства.
9. Відкликання та обрання членів та Голови Ревізійної комісії Товари-

ства.
основні показники фінансово-господарської діяльності

пАТ «Андрушівське» за 2014 рік
(тис. грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 3 606 3 588
Основні засоби 2119 1 971
Довгострокові фінансові інвестиції 18 18
Запаси 330 257
Готова продукція 412 881
Сумарна дебіторська заборгованість 36 44
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 156 72
Власний капітал 1 565 1 576
Статутний капітал 261 261
Довгострокові зобов’язання 1 354 1 354
Поточні зобов’язання 270 325
Чистий прибуток 84 72
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 220 000 5 220 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

11 12

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства необхід-
но мати при собі: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів - пас-
порт та оформлену відповідно до вимог чинного законодавства довіре-
ність. Акціонери та їх представники мають можливість ознайомиться з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го: в робочі дні з 09-00 до 15-00 за місцезнаходженням Товариства: 13400, 
Житомирська обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгосп-
на,  11, кімната № 4; у день проведення зборів - у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів та їх представників з документами, - головний бухгалтер Гайдай 
Валентина Миколаївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного чергових загальних зборах акціонерів Товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів. 
Акціонери Товариства можуть вимагати розгляду інших питань на загаль-
них зборах за умови, що вони були ними поставлені (у письмовій формі) у 
зазначений термін та направлені за адресою: 13400, Житомирська обл., 
Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, 11.

Телефон для довідок: (04136) 5-66-43.
Голова правління пАТ «Андрушівське» Ануфрієв микола Воло-

димирович

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«мІЖНАРодНА ІНВЕСТИцІйНА ГРУпА»

(код ЄдРпоУ 33690928,  
місцезнаходження 03033, м. Київ, вул. Саксаганського, 41)
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 

15  квітня 2015 року за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Го-
родецького 10, оф. 41.

Початок зборів: о 15:00.
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Президента, 

Наглядової ради, Ревізора за 2014р.
4. Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку 

розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками ро-
боти у 2014 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвер-

дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

7. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припи-
нення його повноважень.

8. Припинення повноважень та обрання Президента Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів.
10. Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.
11. Відчуження належних Товариству корпоративних прав та упо-

вноваження Президента Товариства на підписання відповідних доку-
ментів.

12. Продаж майна господарських товариств, учасником яких ви-
ступає Товариство та уповноваження Президента Товариства на під-
писання відповідних документів.

13. Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає 
Товариство та уповноваження Президента Товариства на підписання 
відповідних документів.

14. Інші питання діяльності товариства.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 

за місцем проведення Зборів.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі 

паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених 
осіб — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіре-
ність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах — 08 квітня 2015р.

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Збо-
рів  — звертатись за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городець-
кого 10, оф. 41, або за телефоном: (044) 581-67-82.

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

Найменування показника період 
2013р. 2014р.

1 2 3
Усього активів 67715,9 67715,9
Основні засоби 0,8 0,8
Довгострокові фінансові інвестиції 57614,5 57614,5
Запаси 1,0 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 9990,4 9990,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток -82775,2 -82890,8
Власний капітал 22879,3 22763,7
Статутний капітал 105639,2 105639,2
Довгострокові зобов’язання 641,3 641,3
Поточні зобов’язання 44162,2 44299,1
Чистий прибуток (збиток) (102,4) (115,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26423,0 2623,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

президент  м.м. Бурлаченко
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Шановні акціонери!
пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «пІВдЕНТЕ-

пЛоЕНЕРГомоНТАЖ», (Ідентифікаційний код 00121146)
яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська 27, повідомляє 

про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
17  квітня 2015 року об 10.00 за адресою: м. Київ, вул. пухівська, 1-А, 
каб. №212 в актовому залі. Реєстрація акціонерів з 9 години 00 хвилин 
до 9 години 45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах – 13.04.2015 р.

порядок денний:
1. Річний звіт АТ «ПТЕМ» за підсумками діяльності у 2014 році та його 

затвердження.
2. Звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2014 рік та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2014 рік та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та 

річного бухгалтерського балансу АТ «ПТЕМ» за підсумком 2014 року.
5. Розподіл чистого прибутку АТ «ПТЕМ» та затвердження розміру річ-

них дивідендів за 2014 рік. 
6. Затвердження рішення наглядової ради АТ «ПТЕМ», щодо внесення 

змін до контрактів з членами органів управління Товариством.
7. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ПТЕМ» на 2015 рік.
З документами порядку денного можна ознайомитись в АТ «ПТЕМ» за 

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

Для участі у зборах при собі потрібно мати: для акціонерів – паспорт чи 
інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – дові-
реність і документ, що посвідчує особу.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства АТ «пТЕм» (тис. грн.):

Найменування показника
період

Звітний
2014

попередній
2013

Усього активів 414 078 360 724
Основні засоби 249 044 257 185
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12 686 14 383
Сумарна дебіторська заборгованість 97 297 54 272
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 961 19 424
Нерозподілений прибуток 173 965 148 335
Власний капітал 314 460 292 915
Статутний капітал 5 084 5 084
Довгострокові зобов'язання 31 772 33 504
Поточні зобов'язання 23 474 30 996
Чистий прибуток (збиток) 20 947 (8 644)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 984830 967 946
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 689 830

правління

Річні Загальні збори акціонерів 
пУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИй НЕдИВЕРСИфІКоВАНИй 
КоРпоРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фоНд 

«СИНЕРГІЯ-5»
23 квітня 2015 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Володимир-

ська, 45-А (Київський будинок вчених НАН України, ІІ поверх, 
конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Публічного акціонер-
ного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвес-
тиційний фонд «Синергія-5» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 
35331070, місцезнаходження – м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б) 
(далі – «Товариство»).

пропонується наступний 
порядок денний:

1. Про результати діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження 
річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про анулювання акцій Товариства.
4. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження планів Товариства на 2015 рік.
7. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберіга-

чем активів Товариства.
8. Про обрання аудитора та укладення договору з ним.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зазначених загальних зборах акціонерів Товариства, є 17 квітня 2015 
року (станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів, за адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б (III поверх, 
конференц-зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою 
особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документа-
ми, є Голова Наглядової ради Товариства Мельничук Віталій Григо-
рович.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 23 квітня 2015 року з 
14.00 до 14.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів – також довіреність.

УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депо-
зитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховува-
тись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. 
Це зауваження не стосується акціонерів, акції яких обліковуються на ра-
хунках в ЦП в інших депозитарних установах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова Наглядової ради
пАТ «ЗНКІф «Синергія-5»  В.Г. мельничук

Річні Загальні збори акціонерів 

пУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ЗАКРИТИй 

НЕдИВЕРСИфІКоВАНИй КоРпоРАТИВНИй 
ІНВЕСТИцІйНИй фоНд «СИНЕРГІЯ-4»

23 квітня 2015 року о 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 45-А (Київський будинок вчених НАН України II поверх, 
конференц-зал), відбудуться річні загальні збори Публічного акціонер-
ного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвес-
тиційний фонд «Синергія-4» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 
35031362, місцезнаходження – м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б) 
(далі – «Товариство»).

пропонується наступний порядок денний:
1. Про результати діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження 

річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про анулювання акцій Товариства.
4. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
5. Про затвердження змін до регламенту Товариства.
6. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження планів Товариства на 2015 рік.
8. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберіга-

чем активів Товариства.

9. Про обрання аудитора та укладення договору з ним.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зазначених загальних зборах акціонерів Товариства, є 17 квітня 2015 
року (станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за 
адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б (III поверх, конференц-
зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відпові-
дальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядо-
вої ради Товариства Мельничук Віталій Григорович.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 23 квітня 2015 року з 
12.00 до 12.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів – також довіреність.

УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депо-
зитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховува-
тись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. Це 
зауваження не стосується акціонерів, акції яких обліковуються на рахун-
ках в ЦП в інших депозитарних установах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50. 

Голова Наглядової ради
пАТ «ЗНКІф «Синергія-4» В.Г. мельничук
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повідомлення про проведення річних 
Загальних зборів Товариства

Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «За-
вод комунального машинобудування»

Місцезнаходження товариства: 04209, м. Київ, вул. Озерна, буд. 1
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Завод комунального машинобудуван-
ня» (код ЄДРПОУ 05453404, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Озер-
на, буд. 1) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, 
що відбудуться 15 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, 
вул. Сім’ї Сосніних, 7-А, актовий зал дп КУм – 519 АТ фірми «Сантех-
монтаж – 1». 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочі дні до дати проведення зборів, у порядку встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства 
розпочнеться 15 квітня 2015 року об 11:00 год. та закінчиться об 11:50 год. 
за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 08 квітня 2015 року.

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

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. За-
твердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Визначення порядку голосування на зборах. Обрання лічильної комісії За-
гальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу. 

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Затвердження рі-
шень Наглядової ради Товариства.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 
2015 рік. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік про результати фінансо-
во – господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків 
Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного фінансового звіту та річного балансу Товари-
ства за результатами 2014 року. Порядок розподілу чистого прибутку/по-
криття збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 

6. Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних 
правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської 
діяльності протягом одного року згідно діючого законодавства України, 
коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких право-
чинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства. Визначення характеру та 
граничної вартості таких правочинів.

Від дати надсилання повідомлень про проведення річних Загальних 
зборів до дати проведення річних Загальних зборів, Товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитись з документами необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів особисто 
за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 1, третій поверх, кабінет № 41, в 
робочі дні з 10:00 год. по 16:00 год., а в день проведення річних Загальних 
Зборів - у місці проведення річних Загальних Зборів з 11:00 год. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, що стосуються питань порядку денного – Голова Правління Кисимес 
Ростислав Юрійович. 

Акціонери в порядку, встановленому чинним законодавством, мають 
право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень 
із запропонованих питань.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціо-
нерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність на 
право представляти інтереси акціонерів на річних Загальних зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Довідки за телефонами: (044) 273-55-11 (ПАТ «Завод комунального ма-
шинобудування» (емітент), та (044) 500-16-07 (08) (ТОВ «НВП «Магістр» 
(депозитарна установа).

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 25134 25066
Основні засоби 1509 1744
Довгострокові фінансові інвестиції 2202 2202
Запаси 39 39
Сумарна дебіторська заборгованість 19371 18522
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 548
Нерозподілений прибуток -56396 -19326
Власний капітал -53193 -16123
Статутний капітал 3203 3203
Довгострокові зобов’язання 67214 34070
Поточні зобов’язання 11113 7119
Чистий прибуток (збиток) -37070 -2267
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12813658 12813658
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 3
Наглядова рада 
пАТ «Завод комунального машинобудування» 

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВод КомУНАЛЬНоГо мАШИНоБУдУВАННЯ»

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БЕЛКом»

(код ЄдРпоУ 31248114 )
Місцезнаходження: Київська область, 09100,м. Біла Церква, 

вул.  Б. Хмельницького,5, повідомляє про скликання чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2015 року о 13.00 за адресою: 
Київська область, 09100, м. Біла церква, вул. Б.Хмельницького,5, кабі-
нет Виконавчого директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у 
день проведення загальних зборів з 12.00 до 12.45 за місцем проведення 
зборів.

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

1.Обрання голови та секретаря загальних зборів,членів лічильної ко-
місії.

2.Звіт Виконавчого директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік,та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Виконавчого директора .

3.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2014 році, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків Ревізора .

4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік та ви-
значення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

5.Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам ро-
боти за 2014 рік.

6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття рішення.

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

Найменування показника
період

2014 
звітний

2013 
попередній

Усього активів 5719 6242
Основні засоби 4205 4745
Запаси 160 309
Сумарна дебіторська заборгованість 1022 853
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Нерозподілений прибуток -6258 -4034
Власний капітал 1342 1342
Статутний капітал 301 301
Довгострокові зобов язання 4087 2259
Поточні зобов язання 6548 6675
Чистий прибуток(збиток) -2224 -65
Середньорічна кількість акцій(штук) 602 602
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 32

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 06.04.2015 року. Для участі у загальних зборах при собі мати 
паспорт, для представника акціонера крім паспорту – доручення на право 
участі у загальних зборах оформлене згідно вимог діючого законодавства 
України. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку 
денного загальних зборів за адресою: Київська область 09100, м.Біла 
Церква, вул. Б.Хмельницького,5, кабінет Виконавчого директора, у робочі 
дні з 10.00 до 12.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є Виконавчий директор Швець Андрій Володими-
рович. Телефон для довідок (04563)35035. 

Виконавчий директор  А.В.Швець
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пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УНІВЕРСАм №16»

09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19
код ЄДРПОУ 02775969

(далі — Товариство)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерно-

го товариства «Універсам №16» відбудуться 16 квітня 2015 року.
місце проведення: 09025, Київська обл., Сквирський район, с. Без-

печна, вул. Ордаша, буд. 19. 
Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитися з 10 год. 30 

хв. до 11 год. 00 хв. Для здійснення реєстрації необхідно мати паспорт (пред-
ставникам акціонерів — паспорт та належним чином оформлену довіреність). 

Початок зборів об 11 год. 00 хв.
порядок денний:

1. Затвердження звіту Генерального директора ПрАТ «Універсам №16» 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

2. Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «Універсам №16» за 
2014 рік.

3. Затвердження звіту Ревізора ПрАТ «Універсам №16» за 2014 рік.
4. Затвердження фінансової звітності та балансу ПрАТ «Універсам 

№16» за 2014 рік. 
5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Універсам №16» за 2014 рік.
6. Надання згоди та попереднє схвалення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися ПрАТ «Універсам №16» протягом одного року з дати при-
йняття рішення річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Універсам 
№16» щодо надання Товариством поруки, отримання кредитів, передачі 
майна в іпотеку на суму, що не перевищує 100% вартості активів Товари-
ства, в тому числі внесення змін у такі договори.

7. Надання повноважень на укладення та підписання значних правочинів, 
які вчинятимуться ПрАТ «Універсам №16» протягом одного року з дати при-
йняття рішення річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Універсам 
№16» щодо надання Товариством поруки, отримання кредитів, передачі май-
на в іпотеку на суму, що не перевищує 100% вартості активів Товариства, в 
тому числі договорів (додаткових угод) про внесення змін у такі договори.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 03134, м. Київ, 
вул.  Григоровича-Барського, 1 за попереднім письмовим зверненням. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  - Генеральний директор Товариства Костецький О.В.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається 
станом на 09.04.2015 року.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 49908 66383
Основні засоби 69 75
Довгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 2750 2733
Сумарна дебіторська заборгованість 34584 50947
Грошові кошти та їх еквіваленти 661 874
Нерозподілений прибуток -11712 -3274
Власний капітал -11480 -3043
Статутний капітал 232 232
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 61389 69425
Чистий прибуток (збиток) -8437 240
Середньорічна кількість акцій (шт.) 926800 926800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  О.В. Костецький

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ ВІдпоВІ-
дАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГ ІТ-СпВ» повідомляє, що 
05.09.2014 р. отримало від ПАТ «Українська біржа» Повідомлення 
№3691/01/14 від 01.09.2014 року про виключення з біржового реєстру 
ПАТ  «Українська біржа» рішенням Котирувальної комісії №1336 від 
29.08.2014 р. облігацій іменних відсоткових, серії В, ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» 
та переведення в категорію позалістингових цінних паперів Біржового 
списку на підставі п. 17.3.1 Правил торгівлі ПАТ «Українська біржа», у 
зв’язку з невідповідністю цінних паперів лістинговим вимогам (наявність 
біржового курсу), визначеним п. 4.2 Положення про функціонування фон-
дових бірж, затвердженого Рішенням НКЦПФР№1668 від 
22.11.2012  року.

поВІдомЛЕННЯ 
пРо пРоВЕдЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ 

пУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «КИЇВоБЛАГРооБЛАдНАННЯ» 

ТА ЇХ поРЯдоК дЕННИй
Шановні акціонери,

Публічне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання», код за 
ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Ки-
ївська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київ-
ська,  13а, 08132, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Това-
риства ( далі – Загальні збори ) відбудуться 16 квітня 2015 року о 
14  годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, 
адміністративно-побутове приміщення, 1-й поверх, зал №1. Реє-
страція акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде 
проводитися 16 квітня 2015 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 
хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхід-
но мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а для 
представника також документи, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, призначених на 16 квітня 2015 року, 
буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2015 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії.

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

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
8. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2015 

рік. 
9. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-

рядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, 
а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх 
проведення. За ознайомлення акціонерів з документами відповідає 
головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, 
тел. (04598) 5-19-61).

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показників
період (рік)

Звітний 
рік 2014р.

попередній 
рік 2013р.

Усього активів 38208 26139
Основні засоби 30396 21952
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3143 2545
Сумарна дебіторська заборгованість 1557 1495
Грошові кошти та їх еквіваленти 112 137
Нерозподілений прибуток 19377 18775
Власний капітал 33091 22359
Статутний капітал 800 800
Довгострокові зобов’язання 159 -
Поточні зобов’язання 4958 3780
Чистий прибуток (збиток) 612 549
Середньорічна кількість акцій (штук) 3200000 3200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

79 78

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законом:

Генеральний директор Товариства  о.Ю.Усенко
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Наглядова Рада пРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВА-
РИСТВА «НоВомоСКоВСЬКИй ЗАВод мІНВодИ»

(місцезнаходження: 51281, Дніпропетровська обл.., Новомосковскьий 
район, с.Знаменівка, вул.Жукова, 1А) цим повідомляє, що 17 квітня 
2014  року об 14 год.00 хвилин за адресою: 51281, дніпропетровська 
область, Новомосковський район, с.Знаменівка, вул.Жукова, 1А, каб. 
№2 відбудуться чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком 
денним:

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

значення порядку виступів та голосування
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради за 2014 рік
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора за 2014 рік
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік 
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства 
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради 

Товариства, затвердження умов договору з членами Наглядової ради То-
вариства та визначення уповноваженої особи на укладання договорів з 
членами Наглядової ради. 

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції.

10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх 
викладення в нових редакціях. 

11. Про затвердження укладення правочинів. 
Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем проведення 

зборів з 13 год. 30 хвилин до 13 год.50 хвилин. Для реєстрації учасникам 
Зборів акціонерів необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціо-
нерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України до-
віреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства. 
З документами, необхідними для прийнятті рішень з питань порядку ден-
ного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходження Товариства у 
приймальні виконавчого директора в робочі дні з 8:00 год. До 17:00 год. 
Відповідальніим за порядок ознайомлення з документами є секретар Со-
тула О.А.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 13.04.2015р.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 рік (тис.грн.):

Найменування показника
період

Звітний попере-
дній

Усього активів 32003 28690
Основні засоби 27244 23770
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1116 2265
Сумарна дебіторська заборгованість 1883 923
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 60
Нерозподілений прибуток -12509 -9088
Власний капітал 2072 1067
Статутний капітал 1016 1016
Довгострокові зобов’язання 28277 25604
Поточні зобов’язання 1654 2019
Чистий прибуток (збиток) -3421 -1968
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101576 101576
Кількість власних акцій, викуплених потягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  150  159

З повагою, Генеральний директор Р.О.Гарбузов
05.03.2015р.

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«фАРмАцЕВТИЧНА фІРмА» дАРНИцЯ»

(надалі – Товариство) 
місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що 
відбудуться 15 квітня 2015 року о 15-00 за адресою: м. Київ, 

вул.  Бориспільська, 13, 2-й поверх, зал засідань.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися

за місцем проведення зборів з 14-00 до 14-30
поРЯдоК дЕННИй:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товари-
ства за 2014р. в цілому.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2014р.

5. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Про обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження 

умов контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня контрактів (договорів) з членами наглядової ради.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року.

8. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції.

9. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про загальні збо-
ри та наглядову раду Товариства.

10. Про публічне розміщення відсоткових іменних облігацій Приватно-
го акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» на загаль-
ну суму 1000000000,00 грн. (Один мільярд гривень 00 копійок) та затвер-
дження Рішення про публічне розміщення облігацій Приватного 
акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця».

11. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повно-
важення приймати рішення та здійснювати необхідні дії, передбачені чин-
ним законодавством, щодо розміщення облігацій Приватного акціонерно-
го товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця».

12. Про залучення андерайтера до розміщення облігацій Приватного 
акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця».

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

звітний попередній
Усього активів 1 622 984 1 275 394
Основні засоби 518 136 400 552
Запаси 356 252 207 076
Сумарна дебіторська заборгованість 385 972 328 003
Статутний капітал 179 528 179 528
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 421 353 358 310
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

855 879

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представ-
никам акціонерів – паспорт і документ, що підтверджує їх повноваження, 
оформлений відповідно до чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - 08.04.2015р.

Акціонер, за умови повідомлення уповноваженого органу, має можливість 
особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 13, кімната 
221, в робочі дні з 14.00 год. до 16.00 год. Відповідальна особа за ознайом-
лення з матеріалами зборів – Тихонова І. А. Тел.: 0 (44) 207-73-17.

Наглядова рада 
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕХНоЛоГІЧНИй пАРК 
«ІНСТИТУТ моНоКРИСТАЛІВ»

(код ЄДРПОУ 30954664, місцезнаходження: 61072, м. Харків, проспект 
Леніна, 60) 

повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 
21 квітня 2015 р. об 11:00 год. за адресою: м. Харків, проспект Лені-
на, 60, кімн. №5.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 10:00 до 10:45 год.

поРЯдоК дЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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 та балансу за 2014 рік, розподіл прибутку 
за 2014 рік.

7. Переобрання Голови Наглядової ради та обрання нового складу чле-
нів Наглядової ради.

8. Переобрання Ревізійної комісії. 

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕХНоЛоГІЧНИй пАРК «ІНСТИТУТ моНоКРИСТАЛІВ»
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основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 6174,7 6313,7
Основні засоби 55,6 215,3
Довгострокові фінансові інвестиції 5,3 18,9
Запаси 4246,1 4766,5
Сумарна дебіторська заборгованість 401,4 169,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1466,3 1143,3
Нерозподілений прибуток -544,8 -431,6
Власний капітал 899,8 112,6
Статутний капітал 410,0 410,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 22861,0 16000,5
Чистий прибуток (збиток) -113,2 -56,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 82 82
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
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах станом на 24 годину — 15 квітня 2015р., за три робочі дні до дня прове-
дення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, кімн. № 
5 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, Пашаєва З.А. Документи на-
даються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на під-
ставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загаль-
них зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення 
в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (пАСпоРТ). Представникам акціонерів — доручення, оформлене 
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (057) 340-48-12
Наглядова рада прАТ «ТЕХНопАРК «ІмК»

повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРЗЕРНоІмпЕКС» 

(код ЄДРПОУ 22909745)
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуть-

ся 14 квітня 2015 року, о 11.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. .дми-
трівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 14 квітня 2015 року з 10.00 
до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах що відбудуться 14 квітня 2015 року – 7 квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийнят-

тя рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів госпо-
дарської діяльності на 2015 рік

3. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності 

Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 

2014 рік.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства 

Найменування показника
Звітний 
період 

(тис. грн.)

попере-
дній період
(тис. грн.)

Усього активів 20517 17274
Основні засоби 16664 13547
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12491 11633
Сумарна дебіторська заборгованість 1748 2052
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 111
Нерозподілений прибуток 14772 13721
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 192 192
Довгострокові зобов’язання 1577 0
Поточні зобов’язання 3108 2489
Чистий прибуток (збиток) 1051 - 858
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених за період 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих 
акцій

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

105 97

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у 
правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення 
Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товари-
ства. Телефон для довідок - 484-61-45.

Голова правління – президент Товариства подвальников д.ф.

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВИРоБНИЧЕ оБ’ЄдНАННЯ 
«УКРмІЖГоСпКомБІКоРм»

(місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 28/2, 
нежиле приміщення 43)

повідомляє: про проведення річних загальних зборів ПАТ «ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ», 24 квітня 2015 року, 
о 10 год. 00 хв., за адресою: 03680, м. Київ вул. Красноармійська 72 
літера А, офіс. 175. 

Реєстрація акціонерів чи/або їх представників, буде проводитись з 
09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. «24» квітня 2015 року, за адресою: 03680, 
м. Київ вул. Красноармійська 72 літера А, офіс. 175. 

«21» квітня 2015 року до 24 год.00 хв. буде складено перелік акціоне-
рів які мають право на участь у чергових (річних) Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ».

для участі у зборах, акціонерам Товариства необхідно при собі мати 
визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу, а для 
представників акціонерів довіреність на право участі у Зборах та визна-
чений чинним законодавством документ, що посвідчує особу.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Головуючого та Секретаря зборів. 
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Голови правління.
оСНоВНІ поКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності пАТ «ВИРоБНИЧЕ 
оБ’ЄдНАННЯ «УКРмІЖГоСпКомБІКоРм»

Найменування показника період
Звітний

(2014 рік)
попередній

(2013 рік)
Усього активів 37 920 37 921
основні засоби ------------ ------------
довгострокові фінансові інвестиції 37 901 37 901
Сумарна дебіторська заборгованість 18 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 ------------
Нерозподілений прибуток (43 003) (43 000)
Власний капітал 37 918 37 921
додатковий капітал 40 877 40 877
Статутний капітал 40 044 40 044
довгострокові зобов’язання ------------ ------------
поточні зобов’язання 2 ------------
Чистий прибуток (3) (3317)
Середньорічна кількість акцій 160 177 880 160 177 880
Кількість власних акцій ------------ ------------
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

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

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 1

Акціонери або їх представники можуть ознайомитись з документами, 
пов'язаними з порядком денним Зборів, за адресою: 03680, м. Київ, вулиця 
Червоноармійська 72 літера А, 8 поверх, офіс 175, у робочі дні, робочий 
час з 9-00 годин до 18-00 годин, телефон для довідок: (044) 490-20-75

Голова наглядової ради 
ПАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»  Ященко Г.В.
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29 квітня 2015 року в 14:00 за адресою: м. миколаїв, проспект Леніна, 67
відбудуться річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного 

товариства «ІНПРОЕКТСЕРВІС» з порядком денним:
1. Вибори лічільної комісії.
2. Звіт правління про результати работи акціонерного товариства за 

2014 рік. 
3.Звіт та висновки ревізійної комісії з фінансової діяльності акціонерно-

го товариства за 2014 рік.
4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та ба-

лансу акціонерного товариства за 2014 рік.
5.Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2014 рік.
6.Про основні напрямки та фінансово-господарські поазники роботи 

ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» на 2015 рік.
7.Вибори голови правління ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»

оСНоВНІ поКАЗНИКИ
фінансово — господарської діяльності прАТ «ІНпРоЕКТСЕРВІС» 

(тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5097 4965
Основні засоби 3532 3656
Довгострокові фінансові інвестиції 181 181
Запаси 28 33

Сумарна дебіторська заборгованість 600 562
Горошові кошти та їх еквіваленти 156 34
Нерозподілиний прибуток -1627 -1334
Власний капітал 4298 4591
Статутний фонд 4697 4697
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 799 374
Чистий прбуток (збиток) -293 -111
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4473244 4473244
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

59 64

Реєстрація акціонерів з 10:00 до 13:00 29 квітня 2015 року. 
При собі мати документ, який засвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах — 23.04. 2015р.
Акціонери можуть ознаймитись з документами з результатів фінансово-

економічної діяльності ПрАТ за 2014 рік за адресою: м. Миколаїв, проспект 
Леніна, 67, кімната 212 з 09:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00 ( член 
правління Бабченко Ю.М. тел. 47-10-68 )

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІНпРоЕКТСЕРВІС»

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 "ЗАПОРIЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ 00191224
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, вул. Дiагональна, 

буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 283-93-44, 050-487-87-78 
(061) 236-14-52

5. Електронна поштова 
адреса

nikolay.zinchenko@zaporozhcoke.com

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

www.zaporozhcoke.com

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

II. Текст повідомлення
Згiдно перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 

повiдомлення про проведенння загальних зборiв, складеного станом на 

23.02.2015 року, який отримано емiтентом 04.03.2015 року вiд 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ - 30370711), мiсцезнаходження - 
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8, Товариство дiзналося про на-
ступне:

Станом на 23.02.2015 року власник - юридична особа Вiдкрите 
акцiонерне товариство «Запорiзький металургiйний комбiнат 
«Запорiжсталь» (реєстрацiйний номер – 00191230), мiсцезнаходження 
згiдно за реєстрацiйними документами: вул. Пiвденне шосе, буд. 72, 
м.  Запорiжжя, Запорiзька область, 69008, який володiє бiльш нiж 10% го-
лосуючих акцiй, змiнив свою частку голосуючих акцiй з 49 887 822 штуки 
голосуючих акцiй (41,8083% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) до  
51 029 795 штук голосуючих акцiй (42,7653% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй).

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 Рубчевський Валерiй Миколайович
Виконуючий обов'язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.03.2015
(дата)

пУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “ЗАпоРIЖКоКС”

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мІЖНА-
РодНИй ТЕНІСНИй цЕНТР «ТАС-ТЕНІС цЕНТР»

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 
«мІЖНАРодНИй ТЕНІСНИй цЕНТР 
«ТАС-ТЕНІС цЕНТР»

2. Код за ЄДРПОУ 23375702
3. Місцезнаходження 52005, днiпропетровська область, 

днiпропетровський район, смт. 
Ювiлейне, вул. Теплична, буд. 27 С

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0562) 376-12-78

5. Електронна поштова 
адреса

sitenko@atbmarket.dp.ua

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

http://23375702.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Єдиним акціонером ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ ТЕНІСНИЙ ЦЕНТР «ТАС-

ТЕНІС ЦЕНТР» було прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб 
емітента. Дата прийняття рішення – 27.02.2015 р. Зміст рішення: звільнен-
ня за власним бажанням з посади головного бухгалтера Вдовіної Г.М. та 
призначення на посаду головного бухгалтера Ситенко Н.А.

Звільнено з посади головного бухгалтера Вдовіну Галину Миколаївну 
(паспорт: АЕ №212930, виданий 26.02.1996р. Ленiнським РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi) за власним бажанням на підставі по-
даної заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Вдовіна Г.М. 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, про-
тягом якого перебувала на посаді: з 26.10.2007 р. по 27.02.2015 р. 

На посаду головного бухгалтера призначена Ситенко Наталія Анатолі-
ївна (паспорт: АК №193667, виданий 06.07.1998 р. Жовтневим РВ ДМУ 
УМВС України в Дніпропетровській області) з 02.03.2015 р. Строк, на який 
призначено особу – на невизначений строк. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Ситенко Н.А. непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: бухгалтер в ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ», провідний бухгалтер 
в ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ», головний бухгалтер (за сумісництвом) в ТОВ «РІАЛ 
ІСТЕЙТ». 

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 ______________ Алексюк Тетяна Сергіївна
06.03.2015

М.П.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 

«Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 мiсто Житомир, Пушкiнська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44
5. Електронна поштова адреса: kanc@co.ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення  
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 

06.03.2015 р. (Протокол № 111) припинено повноваження діючого Правлін-
ня ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, а саме: припинено по-
вноваження Голови Правління - Левицького Анатолія Володимировича. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України 
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова 
особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Термін 
перебування на данiй посадi - з 01.03.04 р. Частка статутного капіталу емі-
тента, якою володіє - 0,0147 %. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) припинено повноваження діючого Правлін-
ня ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, а саме: припинено по-
вноваження члена Правління-директора виконавчого - Харчука Леоніда 
Павловича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону 
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), 
посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспор-
та. Термін перебування на данiй посадi - протягом одинадцяти років. Част-
ка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) припинено повноваження діючого Правлін-
ня ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, а саме: припинено по-
вноваження члена Правління-директора фінансового - Безшкурого Станіс-
лава Григоровича. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст.  14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта. Термін перебування на данiй посадi - протягом одинадця-
ти років. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє - 0,000098%. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) припинено повноваження діючого Правлін-
ня ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, а саме: припинено по-
вноваження члена Правління-директора комерційного - Самчука Олега 
Григоровича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону 
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), 
посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспор-
та. Термін перебування на данiй посадi - з 15.10.13 р. Частка статутного 
капіталу емітента, якою володіє - 0%. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) припинено повноваження діючого Правлін-
ня ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, а саме: припинено по-
вноваження члена Правління-директора технічного - Остапенка Олексан-
дра Івановича. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст.  14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта. Термін перебування на данiй посадi - з 18.06.14 р. Частка 
статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) припинено повноваження діючого Правлін-
ня ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, а саме: припинено по-
вноваження члена Правління-директора з питань безпеки - Сидораки Ігоря 
Олексійовича. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст.  14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта. Термін перебування на данiй посадi - з 15.10.13 р. Частка 
статутного капіталу емітента, якою володіє - 0%. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) припинено повноваження діючого 

Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у повному складі, а саме: 
припинено повноваження члена Правління-головного бухгалтера - 
Хойди Наталії Гуріївни. Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї 
України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» 
(№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо даних паспорта. Термін перебування на данiй 
посадi - протягом п'яти років. Частка статутного капіталу емітента, 
якою володіє - 0%. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) переобрано на посаду Голови Правління 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Левицького Анатолія Володимировича 
строком на 3 роки Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст.  14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
даних паспорта. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови 
Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Частка статутного капіталу емі-
тента, якою володіє - 0,0147 %. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано членом Правління директора ви-
конавчого ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Харчука Леоніда Павловича. По-
садова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України 
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова 
особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Про-
тягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Правління-директора ви-
конавчого ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Дана особа не володiє часткою 
у статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано членом Правління директора фі-
нансового ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Безшкурого Станіслава Григоро-
вича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону 
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), 
посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспор-
та. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Правління-
директора фінансового ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Частка статутного 
капіталу емітента, якою володіє - 0,000098 %. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано членом Правління директора ко-
мерційного ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Самчука Олега Григоровича. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України 
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова 
особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Про-
тягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор Житомир-
ського РЕМ (2005-2012), заступник комерцiйного директора зi збуту 
електроенергiї ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (2012-2013), комерцiйний 
директор (з 16.06.2013), член Правлiння-комерцiйний директор (з 
15.10.2013). Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано членом Правління директора 
технічного ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Остапенка Олександра Івано-
вича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону 
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), 
посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних пас-
порта. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: з 
23.10.2009 р. - заступник виконавчого директора; з 01.04.14 р. - техніч-
ний директор. Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано членом Правління директора з пи-
тань безпеки ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Сидораку Ігоря Олексійовича. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України 
«Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова 
особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Про-
тягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор з питань без-
пеки ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (з 06.09.2007), член Правлiння-
директор з питань безпеки (з 15.10.2013). Дана особа не володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано членом Правління головного бух-
галтера ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Хойду Наталію Гуріївну. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист 
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персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останніх 
п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго». Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано членом Правління директора з ін-
вестицій ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Величука Анатолія Івановича. По-
садова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 

не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом 
останніх п'яти років обіймав посаду директора з інвестицій ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго». Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента. 

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  Левицький А. В.
06.03.2015

 поВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВА-

РИСТВо «СТРАХоВА КомпАНІЯ «дНІпРоІНмЕд»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21870998
1.3. Місцезнаходження емітента: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сім-

феропольська, буд. 21, кім. 307
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 370-18-96 
1.5. Електронна поштова адреса емітента: office@dneprinmed.dp.ua
1.6. http://dneprinmed.com.ua/rus/news/novaja-informacija-ob-emitente-23
1.7. Вид особливої інформації відповідного до вимог п.8 Глави 1 Роз-

ділу III: інформація про рішення емітента про припинення його представ-
ництв.

2. Текст повідомлення 
02.03.2015 р. Дирекцією ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД» було прийнято рі-

шення про припинення діяльності одного з представництв підприємства. 
Причина рішення в Протоколі від 02.03.2015 року не визначена. Припи-
няється діяльність наступного представництва:

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Дніпроінмед» у м.Дніпропетровськ, (мiсцезнаходження: 
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський 
район, ВУЛИЦЯ ВИКОНКОМІВСЬКА, будинок 24-А, офіс 69), що викону-
вало функції сприяння організації і здійсненню статутної діяльності то-
вариства.

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

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

Генеральний директор ____________ Білинська Н.Я. 
м.п. 

02.03.2015 р.

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомпАНІЯ «дНІпРоІНмЕд»

Додаток №1
До протоколу № б/н засідання Наглядової ради Приватного акціонерного

Товариства «Агрокомплект» від 20.02.2015 року
повідомлення про проведення чергових загальних зборів
пРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«АГРоКомпЛЕКТ»
Повне найменування 
товариства 

Приватне акціонерне товариство 
«Агрокомплект» 

Код за ЄДРПОУ товариства 13531972
Місцезнаходження товари-
ства 

Донецька обл., м. Маріуполь, вул.  Орджо-
нікідзе, 1

Дата, час проведення 
загальних зборів

20 квітня 2015 року о 10.00 год.

Місце проведення загальних 
зборів

87522, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул.  Орджонікідзе,1, зал засідань 
ПрАТ  «Агрокомплект» 

Час початку реєстрації 
акціонерів для участі у 
загальних зборах

09 годин 00 хвилин 20 квітня 2015 року

Час закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у 
загальних зборах

09 годин 45 хвилин 20 квітня 2015 року

Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах

16 квітня 2015 року

Перелік питань, що 
виносяться на голосування

1. Про обрання членів лічильної комісії 
Товариства та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови і секретаря 
загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Затвердження порядку (регламенту) 
проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товари-
ства за 2014 рік
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 
2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 
підсумками роботи Товариства у 2014 році 
та затвердження нормативів розподілу 
прибутку Товариства на 2015 рік.
9. Про затвердження розміру, порядку та 
строку виплати дивідендів за підсумками 
роботи Товариства у 2014 році.
10.Про обрання виконавчого органу.

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

Від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати 
проведення річних загальних зборів, 
Товариство надає акціонерам право 
ознайомитися з документами, які 
стосуються загальних зборів акціонерів 
товариства у приміщенні 
ПрАТ «  Агрокомплект » за адресою: 
Донецька  обл., м. Маріуполь, вул. 
Орджонікідзе, 1, другий поверх, конфе-
ренц . зал (юридичний відділ), щоденно 
(крім суботи та неділі) з 9.00 до 16.00 год. 
(обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в 
день проведення річних загальних 
зборів  – також у місці їх проведення. 
Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Генеральний директор – 
Туркін Юрій Федорович.
Довідки за телефоном: (067) 357-66-94

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та 
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Загальні збори скликаються на вимогу акціонерів (акціонера), які сукупно 
є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прАТ  «Агрокомплект» за 2013 - 2014рр. (тис.грн.).
Найменування показника період

2014р. 2013р.
Усього активів 3413,5 17108,8
Основні засоби 727,3 745,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1344,9 776,2
Сумарна дебіторська заборгованість 712,2 15541,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 629,1 45,7
Нерозподілений прибуток (114,7) (17,4)
Власний капітал - -
Статутний капітал 21,5 21,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3506,7 17104,7
Чистий прибуток (збиток) (97,3) (248,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2145 2145
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

прАТ «Агрокомплект»
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поВІдомЛЕННЯ 
пРо пРоВЕдЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ
публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр».
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468
Місцезнаходження Товариства: 12135 Житомирська область, 

Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, 
вул.  Леніна, буд 1

17 квітня 2015 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори ак-
ціонерів Публічного акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» 
(далі за текстом – Товариство). Місце проведення: Житомирська об-
ласть, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, 
вул. Леніна, буд.1 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для 
участі у Загальних зборах відбудеться 17 квітня 2015 р. за місцем їх про-
ведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реє-
страції - 10:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати 
документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, 
що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на пра-
во участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження 
представника відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 
10 квітня 2015 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня прове-
дення Загальних зборів акціонерів).

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, обрання членів Лічиль-
ної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 
2014  рік. 

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 
2014  рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 
2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії. 

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків 

за 2014 рік.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайоми-

тися з документами зборів за адресою: Житомирська область, 
Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна, 
буд 1, у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в приймальні Голови 
Правління, а у день проведення загальних зборів — у місці їх проведен-
ня. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціо-
нерів з документами: Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович, 
тел.: (04145) 76-2-31

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

Найменування показника
період

Звітний попере-
дній 

Усього активів , в т.ч: 15649 30832
Основні засоби 3923 3927
Довгострокові фінансові інвестиції 2806 8253
Запаси - 9608
Сумарна дебіторська заборгованість 7119 4552
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток (38481) (17440)
Власний капітал (31997) (10956)
Статутний капітал 577 577
Довгострокові зобов'язання 40217 20386
Поточні зобов'язання 7429 21402
Чистий прибуток (збиток) (21041) (1933)
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) 

4 87

Голова правління

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛЕЗНИКІВСЬКИй КАР‘ЄР»

Публічне акціонерне товариство «Миколаївнафтопродукт» 
(ЄДРПОУ 03482637, адреса: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 1) повідо-
мляє, що згідно з рішенням виконавчого органу чергові загальні збори 
акціонерів товариства відбудуться 23 квітня 2015 року о 13-30 годині 
за адресою: м. миколаїв, вул. Космонавтів, 1, актовий зал.

поРЯдоК дЕННИй:
1. Обрання членів лічильної комісії
2. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
3. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2014 рік.
4. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого 

органу, Ревізора та Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2014 рік.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради.

10. Обрання Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Ревізійної комісії.

11. Про приведення показників чистих активів АТ у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

12. Затвердження договорів та проектів договорів. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 

23  квітня 2015 року, початок о 13-00, закінчення о 13-25 годині. Для 
участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах при собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно 
мати довіреність).

З матеріалами пов’язаними з порядком денним акціонери можуть 
ознайомитись в робочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Миколаїв, 

вул. Космонавтів, 1, приймальна директора. Відповідальна особа за 
ознайомлення з документами – Жовнич Аліна Володимирівна. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 24-00 год. 17.04.2015р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний по-
рядок денний буде надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не мен-
ше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок: (0512) 44-33-77.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пАТ  «миколаївнафтопродукт» (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 160482 166453
Основні засоби 88 283
Довгострокові фінансові інвестиції 628 628
Запаси 82 84
Сумарна дебіторська заборгованість 62056 66973
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 65
Нерозподілений прибуток (123243) (122777)
Власний капітал - --
Статутний капітал 34300 34300
Довгострокові зобов'язання 104935 104935
Поточні зобов'язання 5850 5848
Чистий прибуток (збиток) -466 -439
Середньорічна кількість акцій (шт.) 137200 137 200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

----

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

З повагою пАТ «миколаївнафтопродукт»

Акціонеру

 пАТ «мИКоЛАЇВНАфТопРодУКТ»
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пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БУдІ-
ВЕЛЬНІ ТЕХНоЛоГІЇ», ідентифікаційний код 21704113, місцез-
находження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, кімн. 103 
(надалі - Товариство), повідомляє акціонерів про скликання чергових За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори):

1. Загальні збори відбудуться 20 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв. за 
адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21 , кімн.  103.

2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
20  квітня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: 03131, 
м.  Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21 , кімн. 103, на підставі переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для реєстрації 
акціонерам – фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів – паспорт та документи, які відповідно до чинного 
законодавства України підтверджують повноваження представника на 
участь загальних зборах.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь загальних зборах, що 
відбудуться 20 квітня 2015 року, буде складений станом на 24 годину 14 
квітня 2015 року.

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

1. Про переобрання складу Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-

риства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів акціонерів То-

вариства.
4. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про резуль-

тати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014 році.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 
2014 році.

7. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради.

10. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
11. Про вчинення Товариством значних правочинів, схвалення та по-

переднє схвалення значних правочинів.
5. Ознайомитись з матеріалами, які стосуються порядку денного черго-

вих загальних зборів, акціонери та їх представники можуть кожного робо-
чого дня з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 03131, м. Київ, Сто-
личне шосе, 103, поверх 21 , кімн. 103. Особою відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, є Генераль-
ний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. довідки за теле-
фоном +38 044 220-01-56. 

6. основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік (тис. грн.):

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 16554,6 9425,0
Основні засоби 11313,8 7081,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 158,6 20,5
Сумарна дебіторська заборгованість 3606,7 828,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 6,7
Нерозподілений прибуток (73177,0) (32008,0)
Власний капітал -71857,0 -30688,0
Статутний капітал 1320,0 1320,0
Довгострокові зобов'язання 44202,4 22406,0
Поточні зобов'язання 44209,2 17707,0
Чистий прибуток (збиток) (41169,0) (5715,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 264 000 264 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 14

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Генеральний директор
прАТ «БУдІВЕЛЬНІ ТЕХНоЛоГІЇ» ______  Ткаченко о.м. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.  06.03.2015
  (дата)

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомпАНІЯ

«ТЕРЕН»
(код ЄДРПОУ 35197404, адреса місцезнаходження: 01042, м.Київ, 

вул.. І.Кудрі, 14, оф.6, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2015 року, за 
адресою: м.Київ, вул. І. Кудрі, б.14, оф.6. Реєстрація акціонерів відбу-
деться з 12.00 до 12.30 в той же день за місцем проведення зборів. По-
чаток зборів о 12.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у зборах станом на 21 квітня 2015 року.

порядок денний 
(перелік питань які виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Правління Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 
2015  році.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

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

8. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
10. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товари-

ства за 2014 рік.
11. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх ви-

плати.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися 
за місцезнаходженням товариства: 01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, б.14, оф.6, 
у робочі дні з 09.00 до 18.00 та в день проведення зборів за місцем про-
ведення зборів (до початку зборів) у відповідальної особи – Голови Прав-
ління Товариства Жиденко К.М.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що під-
тверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акці-
онерів.

Довідки за тел. (044) 494-3003 ПрАТ «Страхова компанія «ТЕРЕН» 
(Емітент). 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.).
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 9098 567
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Поточні фінансові інвестиції 8841 296
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 81
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 8859 504
Статутний капітал 8500 8500
Довгострокові зобов’язання 131 49
Поточні зобов’язання 108 14
Чистий прибуток (збиток) (8135) (8010)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8500 8500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 2
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пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТІЗ-
ТопАЗ», ідентифікаційний код 32077975, місцезнаходження: 04070, 
м. Київ, вул. Іллінська, 16 (надалі - Товариство), повідомляє акціонерів про 
скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі – за-
гальні збори):

1. Загальні збори відбудуться 20 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв. 
за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 16, кімната № 1.

2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
20  квітня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: 04070, 
м.  Київ, вул. Іллінська, 16, кімната № 1, на підставі переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах. Для реєстрації акціонерам – 
фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціо-
нерів – паспорт та документи, які відповідно до чинного законодавства 
України підтверджують повноваження представника на участь загальних 
зборах.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь загальних зборах, що 
відбудуться 20 квітня 2015 року, буде складений станом на 24 годину 
14  квітня 2015 року.

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

1. Про переобрання складу Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-

риства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів акціонерів То-

вариства.
4. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про резуль-

тати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014 році.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 
2014 році.

7. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради.

10. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
11. Про вчинення Товариством значних правочинів, схвалення та по-

переднє схвалення значних правочинів.
5. Ознайомитись з матеріалами, які стосуються порядку денного черго-

вих загальних зборів, акціонери та їх представники можуть кожного робо-
чого дня з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 04070, м. Київ, вул.  Іл-
лінська, 16, кімната № 1. Особою відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, є Генераль-
ний директор Товариства Нестерук Юрій Андрійович. довідки за теле-
фоном +38 044 220-01-56. 

6. основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік (тис. грн.):

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 17010,8 22473,7
Основні засоби 5,1 6,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 166,3 5609,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 4,7
Нерозподілений прибуток (89863,5) (40240,7)
Власний капітал -89657,2 -40034,4
Статутний капітал 206,3 206,3
Довгострокові зобов'язання 48251,5 24458,4
Поточні зобов'язання 58413,7 37971,3
Чистий прибуток (збиток) (49622,8) 1313,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 206 250 206 250
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Генеральний директор
прАТ «ТІЗ-ТопАЗ»  _________  Нестерук Ю.А. 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  06.03.2015
  (дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАВод «РУСАВА»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбудуться 10 «квітня» 2015 року о 10.00 за 

адресою: м. Київ, вул. мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 
дАХК  «Артем»

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

ПрАТ  «Завод «Русава».
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності ПрАТ «Завод «Русава» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Директора.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Завод «Русава» за 2014 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

4. Розгляд звіту ревізора ПрАТ «Завод «Русава» за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фі-
нансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності товари-
ства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновку ревізора.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Завод «Русава» за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Завод «Русава» за 2014  рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за акці-

ями ПрАТ «Завод «Русава».
8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Завод «Русава».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради ПрАТ «Завод «Русава».
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1394 1517
Основні засоби 398 403
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 98 112
Сумарна дебіторська заборгованість 621 598
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 269
Нерозподілений прибуток -616 -589
Власний капітал 47 74
Статутний капітал 279 279
Довгострокові зобов'язання 58 86
Поточні зобов'язання 1289 1357
Чистий прибуток (збиток) -27 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1116000 1116000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 14

Реєстрація учасників зборів з 09.00 до 09.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 07.04.15 р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних 

зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий 
час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення 
товариства, приймальня. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення з документами – директор Григор»єв В.О.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згід-
но з чинним законодавством, та паспорт.

директор
прАТ «Завод «Русава» В.о.Григор’єв
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пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоРЖІВ-
СЬКИй СпЕцІАЛІЗоВАНИй ГІРНИЧо-дРоБАРНИй 
КАР’ЄР» (надалі - Товариство), з місцезнаходженням за адресою: 
Україна, 48313, Тернопільська область, Монастириський район, село Кор-
жова, код ЄДРПОУ - 21150620, повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 
16 квітня 2015 р. об 12:00, за адресою: Україна, Тернопільська об-
ласть, монастириський район, село Коржова, адміністративна будів-
ля пАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр», 
актовий зал. Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 
16  квітня 2015 р. з 11:00 до 11:45 за місцевим часом за місцем їх прове-
дення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, пред-
ставникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати 
документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юри-
дичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту 
акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника 
діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для 
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України). Документи повинні надавати можливість однозначно 
ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціоне-
рів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного 
станом на 24 годину 09 квітня 2015р.). Акціонери Товариства можуть озна-
йомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним Загальних збо-
рів, за адресою: Україна, 48313, Тернопільська область, Монастириський 
район, село Коржова, адміністративна будівля ПАТ «Коржівський спеціалі-
зований гірничо-дробарний кар’єр«, актовий зал, у робочі дні з 11:00 до 
16:00. Телефони для довідок: 067 560 31 38, контактна особа Клименко 
Руслан Юрійович. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства мо-
жуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного За-
гальних зборів відповідно до закону. 

порядок денний.
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 

обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, 
визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань 
порядку денного на Зборах.

2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 фінансовий рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства.
Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства за 

2014 (2013) роки (тис.грн): усього активів  10828 (10360), основні засо-
би  5075 (5004), довгострокові фінансові інвестиції  0 (0), запаси  2810 (2669), 
сумарна дебіторська заборгованість  332 (1111), грошові кошти та їх еквіва-
ленти 611 (135), нерозподілений збиток 783 (795), власний капітал  
2698 (2686), статутний капітал  232 (232), довгострокові зобов'язання 0 (0), 
поточні зобов'язання 8130 (7674), чистий прибуток 12 (13), Середньорічна 
кількість акцій (шт.)  926141 ( 926141), 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) 90 (90).

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо по 
ГАЗопоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ «ТЕРНо-
пІЛЬмІСЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження 
якого: 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Митрополита 
Шептицького, 20, повідомляє про проведення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі – «Загальні збори») 23 квітня 2015 року об 11.00 
годині за адресою: м. Тернопіль, вул. довженка, 14а (актовий зал). 
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реє-
страції - о 9.00, закінчення реєстрації - о 10.30. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24.00 год 
17  квітня 2015р. Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер 
повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та 
відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України. Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери 
можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Тернопіль, вул. Митро-
полита Шептицького, 20 (кім.204), щоденно (крім суботи та неділі) з 
09:00 год. до 11:00 год., а в день проведення річних загальних зборів - 
також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами є член правління 
ПАТ  «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» Мельничук С.П. Довідки за телефоном 
(0352) 43-50-76.

поРЯдоК дЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та основні напрямки розви-

тку на 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-
ня. 

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження 
висновків Ревізійної комісії.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової Ради.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, розподіл при-
бутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року та 
розподіл планового прибутку на 2015 рік.

8. Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері постачання та 
розподілу природного газу на 2015р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014р. 
(2013) (тис.грн.) : Усього активів 120049 (110368), основні засоби 
14903(15558), запаси 1241 (1498), сумарна дебіторська заборгованість 
90836 (85405), грошові кошти та їх еквіваленти 5376 (1370), нерозподі-
лений збиток 28386 (11084), власний капітал -9789 (7493), статутний 
капітал 70 (70), поточні зобов'язання 128308 (101345) чистий прибуток 
-17302 (55), Середньорічна кількість акцій (шт.) 34986 (34986) кількість 
працівників 272 (278).
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ"
(код ЄДРПОУ 13416334),  з місцезнаходженням за адресою: 49000, м.

Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4, повідомляє що 17 квітня 2015 ро-
ку о 16 годині за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса,
89, (2-й поверх), кімн. 226 відбудуться чергові річні загальні збори акці-
онерів. 

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись 17 квітня
2015 р. з 15-00 до 15-45 за місцем проведення зборів. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 10 квіт-
ня 2015 р.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за нас-

лідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за

2014 рік.
6. Обрання члена Правління.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством.
Учасникам Загальних зборів - фізичним особам (акціонерам, пред-

ставникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує
особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати
документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юри-
дичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку із статуту
акціонера - юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника ді-
яти без довіреності, для інших представників - довіреність видану для
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України).

З документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери можуть оз-
найомитись особисто у робочі дні з 8:30 год. до 17:00 год. обідня перерва
з 12:00 год. до 12:30 год.  за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.
Маркса, 89, (3-й поверх), кімн. 36  до початку зборів.

Довідки за телефонами: (056) 778-54-15, 778-54-16, контактна особа -
Молчанова Олена Миколаївна.

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

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 135422 187483
Основні засоби 25604 29649
Довгострокові фінансові інвестиції 22796 27152
Запаси 6860 6628
Сумарна дебіторська заборгованість 14149 15257
Грошові кошти та їх еквіваленти 8141 1883
Нерозподілений прибуток 79121 7601
Власний капітал 127383 52095
Статутний капітал 41224 41224
Довгострокові зобов'язання - 86547
Поточні зобов'язання 8039 48841
Чистий прибуток (збиток) 75363 208
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 154 204

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"РЕАГЕНТ"
Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі - Товариство)

(код ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: 49019, м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників 27) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ
"РЕАГЕНТ" відбудуться 14 квітня 2015 року о 10-00 за адресою: 49019,
м. Дніпропетровськ, вул. Ударників,27, кабінет дирекції. 

Порядок денний:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2014 р.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську

діяльність Товариства за 2014 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, пок-

риття збитків Товариства за 2014 р.
8. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "РЕАГЕНТ" за 2014 рік   (тис грн.)

Реєстрація акціонерів ПрАТ "РЕАГЕНТ" та їх представників для участі
у річних загальних зборах акціонерів відбудеться 14 квітня 2015 року з 09-
00 до 09-45 год. за адресою: 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників,
27  відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборах, складеному станом на 24-00 07 квітня 2014 року (за три
робочі дні до дня проведення зборів). Для реєстрації акціонерам при собі
необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціоне-
рів (уповноваженим особам) - документи, які відповідно до чинного зако-
нодавства, підтверджують їх повноваження. Відповідно до ст. 36 Закону
України "Про акціонерні товариства" акціонери ПрАТ "РЕАГЕНТ" можуть
ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за
адресою:  49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції)
у робочі дні з 9-00 до 17-00,  відповідальна особа - Генеральний директор
Матвієнко С.А. Телефон для довідок +38 (056) 370-38-66.  

Наглядова рада Товариства  

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 2709,2 2150.0
Основні засоби 245,2 72
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 1490,2 1355
Сумарна дебіторська заборгованість 444,1 395
Грошові кошти та їх еквіваленти 529,7 328
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 207,9 207,9
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 267,3 304
Чистий прибуток (збиток) 596 440
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 42 42

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента пУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "СпЕцмЕБЛI"

2. Код за ЄДРПОУ 00273910
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул. 

Новокостянтинiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4170402 (044)4170402
5. Електронна поштова адреса 00273910@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://smebel.informs.net.ua/

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

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦМЕБЛI» (надалi - Това-

риство) повiдомляє, що 06.03.2015 року на пiдставi Перелiку акцiонерiв, 
яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних 
зборiв, наданого ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», стало вiдомо про змiну 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, у 
звязку з чим пакет власника акцiй збiльшився, але становить не менше 
10  вiдсоткiв голосуючих акцiй:

частка голосуючих (простих) акцiй акцiонера - фiзичної особи до змiни паке-
та акцiй складала 78,1694% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй (278090 
штук простих iменних акцiй), пiсля змiни пакета акцiй - склала 87,54585% до 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй (311447 штук простих iменних акцiй). 

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 
Генеральний директор (підпис)  Левицкий Вiктор Йосипович 06.03.2015
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Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 15 квіт-
ня 2015 року за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городецько-
го  10, оф. 41.

Початок зборів: об 11:00.
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, 

наглядової Ради, Ревізора за 2014р.
4. Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку роз-

поділу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 
2014р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укла-
датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та 
членами Наглядової ради.

7. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення 
його повноважень. 

8. Припинення повноважень та обрання Голови правління Товари-
ства.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.
11. Відчуження належних Товариству корпоративних прав та уповно-

важення Голови правління Товариства на підписання відповідних доку-
ментів.

12. Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає То-
вариство та уповноваження Голови правління Товариства на підписання 
відповідних документів.

13. Інші питання діяльності Товариства.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45 за 

місцем проведення Зборів.
Для реєстрації та участі у 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 довіреність, оформ-
лену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 08 квітня 2015р.

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – 
звертатись за адресою: місто Київ, вул. Горького 7-В, або за телефоном: 
(044) 278-60-14.

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

Найменування показника період 
2013р. 2014р.

1 2 3
Усього активів 975,2 975,2
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції 963,5 963,5
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 11,7 11,7
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток -208,3 -208,3
Власний капітал 754,2 754,2
Статутний капітал 962,5 962,5
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

Голова правління  С.м. Бурлаченко

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мІЖНАРодНА ЕНЕРГЕТИЧНА КомпАНІЯ»
(код ЄдРпоУ 36285564, місцезнаходження 01004, м. Київ, вул.  Горького 7-В)

Шановні акціонери !
пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мАКІЇВ-

СЬКИй ЗАВод «фАКЕЛ», код за ЄДРПОУ 05781213, (надалі − 
"Товариство") інформує про проведення позачергових (річних) Загальних 
зборів Товариства (надалі − "Збори"), що відбудуться 26 березня 2015 
року о 12:00 год.

місцезнаходження Товариства: 86154, Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Паркова, б. 7.

місце проведення Зборів: 08130, Київська обл., с.Петропавлівська 
Борщагівка , вул. Петропавлівська 24, (конференц-зал)

поРЯдоК дЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про змінення юридичної адреси (адреси реєстрації) Приватного акці-

онерного товариства «Макіївський завод «Факел».
3. Про внесення змін до Статутних документів Товариства
4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про уповноваження відповідальної особи на проведення реєстра-

ційних дій, щодо зміни адреси реєстрації (юридичного адреса) Товарис-
та.

6. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 2015  рік.

7. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
8. Звіт Ревізора за 2014 рік та його висновки щодо фінансової звітності 

Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності за 2014 рік.
10. Розподіл прибутку (збитку) за результатами діяльності у 2014 році.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту правління, звіту ревізора;
Акціонери не вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Збо-

рів.
Реєстрація акціонерів Зборів буде проводитися в день їх проведення 

з 10.30 год. до 11.50 год. за місцем проведення Зборів: Київська обл., с.
Петропавлівська Борщагівка , вул. Петропавлівська 24, (конференц-зал)

Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів − додатково довіреність або ін-
ший документ, що підтверджує повноваження представника.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Зборів − 23 березня 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 наді-
слання акціонерам цього повідомлення до 25 березня 2015  року (включ-
но) з понеділка по п'ятницю, з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 
12.00 год. до 12.30 год.) за місцезнаходженням Товариства у приміщенні 
адміністративного корпусу у кабінеті 1, а в день проведення Зборів  − у 
місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Кудря-
шов А.Л.

корпоративний секретар - Дрючина Оксана Валеріївна

Найменування показника 
Звітний  
період  
(2014р.) 

попередній 
період  
(2013р.) 

Усього активів 14873 15873 
Основні засоби (залишкова вартість) 7739 8194 
Довгострокові фінансові інвестиції х 
Запаси 1183 1490 
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

1832 1973 

Грошові кошти та їх еквіваленти 32 311 
Нерозподілений прибуток -1711 416 
Власний капітал 2968 5095 
Статутний капітал 3957 3957 
Довгострокові зобов‘язання х 
Поточні зобов‘язання 11905 10778 
Чистий прибуток (збиток) -2127 -194
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15826400 15826400 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.) 

х 

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

х 

Чисельність працівників на кінець  
періоду (осіб) 

54 61 

Довідки за телефоном: (050) 328 17 91.
Наглядова рада пРАТ «мАКІЇВСЬКИй ЗАВод «фАКЕЛ»
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Шановний акціонер!
пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мІЖНА-

РодНИй цЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА дІЛоВИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ «КоНСАЛТІНГ УКРАЇНА» (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 14 квітня 2015 року з 10 годин 00 годин до 
10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 14 квітня 2015 року 
об  11- 00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, м. Київ, 
вул.  Ігорівська 1/8, офіс 31.

Місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення Зборів 07 квітня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-

риства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2015 рік.
10. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товари-

ством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна 
Товариства в заставу.

11. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товари-
ством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, 
кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться 

з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру вина-
городи членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства.

порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31, кожного робочого 
дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами Директор Товариства Єжаков С.Г.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 10168,4 11056,9
Основні засоби 7121,6 7677,8
Довгострокові фінансові інвестиції 213,2 213,2
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 521,5 2096,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 156,0 53,0
Нерозподілений прибуток 5342,2 5656,9
Власний капітал 7129,3 7444,0
Статутний капітал 750,0 750,0
Довгострокові зобов’язання 1200,0 1780,0
Поточні зобов’язання 1839,1 1832,9
Чистий прибуток (збиток) 559,3 541,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 19
для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 201-14-05  Наглядова Рада

повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів 

акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕР-

НЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВод ЗАЛІЗоБЕТоННИХ 
ВИРоБІВ «поЛІССЯ».Місцезнаходження товариства: 14014.
Україна, м. Чернігів, вул. . Енергетиків, б.1

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «14» квітня 
2015  року об 11-00 годин за адресою: 14014.Україна, м. Чернігів, 
вул. . Енергетиків, б.1, (зал засідань).Час початку і закінчення реє-
страції акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-30 до 10-50 
за місцем та у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – «07» квітня 2015р. станом на 24 годину.

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

1. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту та 
порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

у 2014 році. Затвердження річного звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014рік. Затвердження звіту і висновків 

Ревізійної комісії та балансу Товариства.
5. Звіт Наглядової ради за 2014рік. Затвердження звіту.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 

Правління та Ревізійної комісії. 
7. Затвердження порядку покриття збитків за 2014рік.
8. Відкликання та обрання голови та членів правління.
9. Відкликання та обрання членів наглядової ради. Затвердження 

умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, вста-
новлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової 
ради.

10. Відкликання та обрання ревізійної комісії.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
показник період

2014р. 2013р
Усього активів 2075 2459
Основні засоби 2019 2434
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 -
Сумарна дебіторська заборгованість 83 55
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 989 1350
Власний капітал 1793 2646
Статутний капітал 804 804
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 275 300
Чистий прибуток (збиток) (361) (492)
Середньорічна кількість акцій 80401000 80401000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 12

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

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товари-
ства. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 14014.Україна, м. Черні-
гів, вул. . Енергетиків, б.1, бухгалтерія, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка 
відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голо-
ва правління Певневець Олександр Григорович Довідки за телефоном: 
662-378 Наглядова рада.
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пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«мЕТАЛУРГІйНИй КомБІНАТ «АЗоВСТАЛЬ» (далі — Товариство) 

(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: вул. Лепорського, б.1, 
м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87500) 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: «15» квітня 2015 року 

о 13.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, донецька обл., міс-

то маріуполь, проспект металургів, 52, палац культури коксохімічно-
го виробництва пАТ «мК «АЗоВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «15» квітня 
2015 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «15» квіт-
ня 2015 року о 12.30 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, доне-
цька обл., місто маріуполь, проспект металургів, 52, палац культури 
коксохімічного виробництва пАТ «мК «АЗоВСТАЛЬ», фойє другого 
поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «08» квітня 2015 року станом на 24-00 го-
дину.

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

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році.
6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акці-
онерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-

никам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд.5, 
Громадська приймальня, з понеділка по п'ятницю — з 9-00 до 16-00, за ви-
нятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних 
зборів — за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіре-

ність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції 
Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — начальник відділу з управління кор-
поративними правами юридичного управління ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
Федорова Наталя Володимирівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
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 Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Телефони для довідок Товариства: : (0629) 46-73-42, 46-72-90, 46-70-89.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

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

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів  38 519 939 23 091 659
Основні засоби  20 197 222 10 493 354 
Довгострокові фінансові інвестиції  279 913 284 968 
Запаси 4 528 981 2 464 427
Сумарна дебіторська заборгованість  11 376 183 8 253 355
Грошові кошти та їх еквіваленти 147 408 269 235 
Нерозподілений прибуток 3 167 307 1 934 083
Власний капітал 20 401 144 11 294 933
Статутний капітал 1 051 000 1 051 000
Довгострокові зобов’язання 2 826 620 984 973
Поточні зобов’язання 15 243 206 10 762 453
Чистий прибуток (збиток) 915 891 (2 513 100) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 202 072 225 4 199 600 513
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 5 098 824

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 3 225

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

 12293 12188

Генеральний директор пАТ «мК «АЗоВСТАЛЬ» цкітішвілі Е.о.

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мЕТАЛУРГІйНИй КомБІНАТ «АЗоВСТАЛЬ» 

Річні Загальні збори акціонерів 

пУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ЗАКРИТИй 

НЕдИВЕРСИфІКоВАНИй КоРпоРАТИВНИй 
ІНВЕСТИцІйНИй фоНд «СИНЕРГІЯ КЛАБ»

22 квітня 2015 року о 15:00 за адресою: м. Київ, Львівська 
площа, будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні 
загальні збори Публічного акціонерного товариства «Закритий не-
диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія 
Клаб» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991, місцезнахо-
дження – м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б) (далі – «Товари-
ство»).

пропонується наступний 
порядок денний:

1. Про результати діяльності Товариства за 2014 рік та затверджен-
ня річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про анулювання акцій Товариства.
4. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження планів Товариства на 2015 рік.
7. Про обрання аудитора та укладення договору з ним.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зазначених загальних зборах акціонерів Товариства, є 16 квітня 
2015  року (станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за 
адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б (III поверх, конференц-
зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відпові-
дальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Нагля-
дової ради Товариства Мельничук Віталій Григорович.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 22 квітня 2015 року 
з 14.00 до 14.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представни-
кам акціонерів – також довіреність.

УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством 
депозитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслу-
говування рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не бу-
дуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на 
Загальних зборах. Це зауваження не стосується акціонерів, акції 
яких обліковуються на рахунках в ЦП в інших депозитарних устано-
вах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.
Голова Наглядової ради
пАТ «ЗНКІф «Синергія Клаб»  В.Г. мельничук
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»

ШАНоВНИй АКцІоНЕРE!
публічне акціонерне товариство «Хайдельбергцемент Україна» 

(код за ЄдРпоУ 00292923, місцезнаходження: Україна, 49044, дніпро-
петровська область, м. дніпропетровськ, вул.Барикадна, буди-
нок 15а) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», відбудуться 
«14»  квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 
49044, дніпропетровська область, м. дніпропетровськ, вул. Барикад-
на буд.15 А, конференційна зала 4 поверху.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі 
в річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«ХайдельбергЦемент Україна» відбудеться «14» квітня 2015 року, час по-
чатку реєстрації об 11 годині 00 хвилин, час закінчення реєстрації об 
11  годині 45 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі 
в річних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься на 
підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів 
емітента Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Укра-
їна», що складений депозитарієм Товариства станом на «20» лютого 
2015 року.

поРЯдоК дЕННИй:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» та затвердження 
договору про надання інформаційно-консультаційних послуг з Публічним 
акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль».

2. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2014 року.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2014 рік.
8. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 

комісії. Припинення дії Ревізійної комісії.
9. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Публічного акціо-

нерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».
10. Ліквідація представництва з найменуванням «Дніпропетровське 

представництво» Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦе-
мент Україна».

11. Припинення дії Положення про «Дніпропетровське представни-
цтво» Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Украї-
на».

12. Ліквідація філії з найменуванням «Амвросіївська філія Публічного 
акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна».

13. Припинення дії Положення про філію з найменуванням «Амвросіїв-
ська філія Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент 
Україна».

14. Внесення зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» щодо 
порядку повідомлення акціонерів про проведення зборів акціонерів та 
приведення його у відповідність до Статуту Товариства та чинного законо-
давства України.

15. Затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного то-
вариства «ХайдельбергЦемент Україна» у зв’язку з необхідністю приве-

дення Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент 
Україна» у відповідність зі змінами в організаційній структурі Товариства. 

16. Визначення уповноваженої особи Публічного акціонерного товари-
ства «ХайдельбергЦемент Україна», якій надаються повноваження щодо 
внесення інформації про ліквідацію представництва з найменуванням 
«Дніпропетровське представництво» Публічного акціонерного товариства 
«ХайдельбергЦемент Україна».

17. Визначення уповноваженої особи Публічного акціонерного товари-
ства «ХайдельбергЦемент Україна», якій надаються повноваження щодо 
внесення інформації про ліквідацію філії з найменуванням «Амвросіївська 
філія Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Украї-
на».

18. Визначення уповноваженої особи Публічного акціонерного товари-
ства «ХайдельбергЦемент Україна», якій надаються повноваження щодо 
реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства 
«ХайдельбергЦемент Україна».

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів, необхідно мати доку-
мент, що підтверджує особу (паспорт), а представникам акціонерів необ-
хідно додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодав-
ством, на передачу їм права участі в річних Загальних зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можливо ознайомитись за письмовим запитом акціонера за 
адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна буд.15 А, 5й поверх, 
кабінет № 520 , «Юридичний відділ» у робочі дні: з понеділка по п’ятницю 
та робочі часи: з 08-30 години по 17-30 годину. Письмовий запит подаєть-
ся акціонером з обов’язковим зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера; кількості, типу та/або класу належних йому акцій. В день проведен-
ня річних Загальних зборів, з документами можливо ознайомитися у місці 
проведення річних Загальних зборів. 

З питань ознайомлення з документами необхідними для прийняття рі-
шень щодо питань порядку денного - звертатися до корпоративного секре-
таря – Шевченко Юлії Ігорівни, телефон - (0562) 38-75-54.

Наглядова рада Товариства

основні показники фінансово-господарської діяльності:
Найменування показника період

Звітній
2014р.

попередній
2013р.

Усього активів 1856476 1804584
Основні засоби 1053399 1220118
Довгострокові фінансові інвестиції 4260 4773
Запаси 473844 320781
Сумарна дебіторська заборгованість 122881 101452
Грошові кошти та їх еквіваленти 7624 18867
Нерозподілений прибуток 285915 695822
Власний капітал 682769 1092676
Статутний капітал 396854 396854
Довгострокові зобов'язання 81813 117386
Поточні зобов'язання 1091894 594522
Чистий прибуток (збиток) -425358 -95259
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39685432400 37301870756
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) 

1252 1331

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХАйдЕЛЬБЕРГцЕмЕНТ УКРАЇНА»

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РЕмоНТНо-БУдІВЕЛЬНЕ УпРАВЛІННЯ № 3» 
скликає загальні збори акціонерів 17.04.2015р. о 16.00 за адресою то-
вариства: м.Херсон, вул.філатова, 38, кабінет директора, з таким 
порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати 
діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 
4.Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку 
за 2014р. Дата складення переліку акціонерів для участі у зборах 
13.04.15. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час 
звернувшись у приймальні до директора Шолома О.М. Реєстрація 
учасників зборів 17.04.15 з 15.30 до 15.50 за зазначеною адресою. При 
собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні 
показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
(2014/2013) Усього активів 1504/2334. Основні засоби 409/424. Запа-
си 100/123. Сумарна дбт заборгованість 930/1784. Грошові кошти 18/2. 
Нерозподілений прибуток 229/198. Власний капітал 939/908. Статутний 
капітал 5/5. Поточні зобов'язання 565/1426. Прибуток 31/177. Серед-
ньорічна кількість акцій 9783/9783.

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧоР-
НомоР» скликає загальні збори 17.04.2015р. о 10.00 за адресою 
товариства: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комунарів. 75, кабінет 
директора, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт 
про результати діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висно-
вки ревкомісії. 4.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку 
покриття збитків за 2014р. 5.Попереднє схвалення значних правочинів. 
Дата складення переліку акціонерів для участі у зборах 13.04.15. Акціоне-
ри можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час, звернув-
шись у приймальні до Чернеги В.Ф. Реєстрація учасників зборів 17.04.15 з 
09.20 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіре-
ним особам – паспорт та довіреність. Основні показники фінансово-
господарської діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 342/202. 
Основні засоби 333/185. Сумарна дбт заборгованість 9/14. Грошові кошти 
0/3. Власний капітал 97/-67. Статутний капітал 15/15. Непокритий збиток 
-442/-401. Довгострокові зобов’язання 225/225. Поточні зобов'язання 20/45. 
Чистий збиток -41/-715. Кількість акцій 1528500/1528500. Чисельн. праців-
ників  6/5.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 10 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32

до УВАГИ АКцІоНЕРІВ 

пРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ЛАКТАЛІС-мИКоЛАЇВ»

(код за ЄДРПОУ 23624594)
Наглядова рада ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» (надалі — Товари-

ство), яке знаходиться за адресою вул. Виноградна, 2, м. Миколаїв, 
54018, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2015 р. о 10 годині за адре-
сою м. миколаїв, вул. Виноградна, 2, конференц-зал.

поРЯдоК дЕННИй:
1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної ко-
місії. 

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора за 2014 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків за 2014 

рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження роз-
міру річних дивідендів.

5. Затвердження рішення Наглядової ради №31 від 09 лютого 
2015 року про купівлю Товариством часток у Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Миколаївський міський молочний комбінат».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік

(тис. грн.)
Найменування показника

Звітний попередній 
Всього активів 623 835 606 762
Основні засоби 68 136 68 509
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 51 857 48 574
Сумарна дебіторська заборгованість 467 553 445 874
Грошові кошти та їх еквіваленти 109 183
Нерозподілений прибуток ( 52 029) 84 819
Власний капітал 362 718 419 799
Статутний капітал 69 795 69 795
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 250 981 175 100
Чистий прибуток( збиток ) ( 56 999 ) 79 849
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 71 147  71 147
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 416 425

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у черго-
вих загальних зборах буде проводитись 16 квітня 2015 р. з 9 го-
дини 30 хвилин до 9 години 55 хвилин за місцем проведення 
чергових загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до-
кумент, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах 
акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів — на 24 годину 09.04.2015 р.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів то-
вариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою: вул. Ви-
ноградна, 2, м. Миколаїв, 54018.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних 
зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних збо-
рів — за адресою: м. Миколаїв, вул. Виноградна, 2 у робочі дні з 9 до 
16-30 години; у день проведення загальних зборів — за місцем їх про-
ведення.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного — Генераль-
ний директор Гузєй Я.П.

довідки за телефоном 0512 76 54 43.

АТ «КИЇВСЬКИй РАдІоЗАВод»
поВІдомЛЕННЯ пРо СКЛИКАННЯ ЧЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ 

ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ АТ «КИЇВСЬКИй РАдІоЗАВод»
Правління АТ «КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД» (адреса місцезнахо-

дження 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9) повідомляє про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів які відбудуться — 15 квітня 2015 
року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус № 2, 
зала для нарад.

поРЯдоК дЕННИй  
(пЕРЕЛІК пИТАНЬ, Що ВИНоСЯТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ) 
ЧЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ пУБЛІЧНоГо 
АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «КИЇВСЬКИй РАдІоЗАВод»:
1. Про обрання складу лічильної комісії,
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних збо-

рів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіоза-
вод» (затвердження регламенту).

4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2014рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2015 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2014р. 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

7. Звіт Ревізійної комісії за 2014рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

8. Затвердження висновків Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2014 рік та порядку виплати дивідендів за 2014 рік.
11. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2015рік.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами На-

глядової ради Товариства, обрання особи уповноваженої на підписан-
ня договорів з членами Наглядової ради.

15. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться: «15» квітня 2015 року з 
10:00 до 10:45 за місцем проведення зборів. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами до-
кументів можна ознайомитись в день проведення зборів а також в пері-
од з 15 березня 2015 р. по «14» квітня 2015 року у робочі дні в час з 
10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Бориспільська, 9 звернувшись 
із заявою складеною у довільній формі. 

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 566-85-20

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

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Всього активів 74236,0 73112,0
Основні засоби 41183,0 41373,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4197,0 4095,0
Сумарна дебіторська заборгованість 3601,0 3918,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2463,0 696,0
Нерозподілений прибуток -222,0 -266,0
Власний капітал 71689,0 69825,0
Статутний капітал 70091,0 70091,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2547,0 3287,0
Чистий прибуток(збиток) +101,0 +113,0
Середньорічна кількість акцій(шт.) 280364000 280364000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 311 359

Голова правління 
АТ «Київський радіозавод»  м.К. Сторожук 
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пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АЛЬфАСИСТЕмБУд» 

(код ЄДРПОУ 05520218)
місцезнаходження товариства

40030, Україна, м. Суми, вул. Воєводіна, 4
повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

товариства. 
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів
16 квітня 2015 року о 14.00 годині за адресою Україна, м. Суми, 

вул.  Воєводіна, 4, актова зала..
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах.
Початок реєстрації 16 квітня 2015 року о 13.00 год. закінчення о 13 год. 

50 хвилин.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо-

рах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня зборів (станом на 09.04.2015р.)

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-
ціонерів. Обрання членів лічильної комісії. Обрання голови та секретаря 
загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи.

2. Звіт виконавчого директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого директора про результати фінансово-господарської 
діяльності в 2014 році. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ 
«АЛЬФАСИСТЕМБУД» на 2015 рік.

3. Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та достовірність фінансо-
вої звітності. Затвердження висновків ревізора. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізора про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 

4. Звіт наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової Ради за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків за 2014 рік. 
7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2015 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-

вариством протягом року. Визначення характеру та граничної вартості та-
ких правочинів.

9. Приведення у відповідність установчих документів до вимог діючого 
законодавства.

Внесення змін до Статуту, шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства в но-

вій редакції, від-повідно до вимог діючого чинного законодавства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 

можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. з понеділка по п’ятницю, з 08 год. до 
16.00  год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 
м. Суми, проспект М.Лушпи, 19, офіс ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», шляхом 
письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів – виконавчого директора Трет'як  С.О., 
а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці проведення. 
загальних зборів. Телефон для довідок та отримання інформації: 
 (0542)  64-10-31, 64-10-32, 050-3076979
6. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
період

Звітній
2014 рік

попередній
2013 рік

Усього активів 28066 22307
Основні засоби 9077 2397
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8811 15059
Сумарна дебіторська заборгованність 9306 757
Грошові кошти та їх еквіваленти 128 3367
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-26896 -4803

Власний капітал -24114 -2021
Статутний капітал 638 638
Довгострокові зобов'язання 43570 23310
Поточні зобов'язання 6610 1018
Чистий прибуток (збиток) -22093 38
Середньорічна кількість акцій (шт) 2553764 2553764
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)

30 33

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

Виконавчий директор  Трет'як Світлана олександрівна.

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо по ГАЗо-
поСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ «ГУСЯТИНГАЗ» 
(далі  – Товариство), місцезнаходження Товариства: вул. Суходіль-
ська,  67, смт. Гусятин, Гусятинський район, Тернопільська область, 
48201, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 6 квітня 2015 року о 12:00 год. в приміщенні адмінбудинку 
за адресою: вул.  Суходільська, 67, смт. Гусятин, Гусятинський ра-
йон, Тернопільська область, 48201. Реєстрація акціонерів (їх представ-
ників) для участі в загальних зборах розпочнеться 6 квітня 2015 року о 
9:30 год. та закінчиться об 11:30 год. за місцем їх проведення. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складати-
ся станом на 24 год. 31 березня 2015 року. Для реєстрації акціонери по-
винні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представ-
ники акціонерів додатково повинні мати довіреність, оформлену і 
засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства . Акціонери мають 
право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 
9:00 години до 12:00 години кожного понеділка, за місцезнаходженням 
Товариства, у кабінеті №  5, звертатись до відповідальної особи Курило 
О.В., а у день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Довід-
ки за телефоном: (03557)  2-14-13, 2-19-73.

порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
4. Звіт голови правління ПАТ «Гусятингаз» по підсумках фінансово-

господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2015 рік. 

5. Звіт голови Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 
рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збитків То-
вариства за 2014 рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 
2015  рік.

8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання голови з членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами Наглядової ради, і обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів.

12. Припинення повноважень голови та членів Правління.
13. Обрання членів Правління.
14. Обрання голови з членів Правління.
15. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами Правління, і обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів.

16. Про припинення Товариства в результаті ліквідації.
17. Про обрання голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок ро-

боти ліквідаційної комісії.
18. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.
19. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів. 
20. Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кре-

диторами та акціонерами.
Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства 

за 2014-2013 роки (тис. грн.) усього активів 277 (304), основні засоби  
79 (96), запаси 87 (87), сумарна дебіторська заборгованість 111 (120), гро-
шові кошти та їх еквіваленти 0 (1), нерозподілений прибуток (збиток)  
-719 (-680), власний капітал -714 (-675), статутний капітал 4 (4), поточні 
зобов'язання 991 (979), чистий прибуток (збиток) -39 (-23), Середньорічна 
кількість акцій (шт.) 40247 (40247), Чисельність працівників на кінець пері-
оду (осіб) 2 (2).

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів
пРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«мІЖНАРодНЕ БЮРо КРЕдИТНИХ ІСТоРІй»

(код ЄДРПОУ 34299140)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди 

мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 10 квітня 2015року 
о 9год. 40хв. за адресою: м.Київ, проспект перемоги, 65, офіс  306

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 
09год. 20 хв. 10 квітня 2015 року, закінчення реєстрації акціонерів для учас-
ті у річних Загальних зборах: 09год. 35 хв. 10 квітня 2015 року. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06 квітня 2015 року. Право на участь у Загальних зборах 
акціонерів мають акціонери АТ «Міжнародне бюро кредитних історій», 
включені до переліку акціонерів, або їх представники. Для підтвердження 
свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, 
при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, 
на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів 
АТ  «Міжнародне бюро кредитних історій».

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

Перше питання порядку денного – Обрання лічильної комісії річних 
Загальних зборів акціонерів АТ «МБКІ».

Друге питання порядку денного – Обрання Голови та секретаря річних 
Загальних зборів акціонерів АТ «МБКІ». 

Третє питання порядку денного – Розгляд звіту Правління АТ «МБКІ» 
за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
АТ  «МБКІ» за 2014 р.

Четверте питання порядку денного – Розгляд звіту Наглядової ради 
АТ «МБКІ» за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради АТ «МБКІ» за 2014 р.

П’яте питання порядку денного – Розгляд звіту Ревізора АТ «МБКІ» за 
2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
АТ  «МБКІ» за 2014р.

Шосте питання порядку денного – Затвердження річного звіту 
АТ  «МБКІ» за 2014 рік.

Сьоме питання порядку денного – Розподіл прибутку і збитків 
АТ  «МБКІ» за 2014 рік.

Восьме питання порядку денного – Затвердження розміру та виплата 
річних дивідендів.

Дев’яте питання порядку денного - Відкликання та обрання членів На-
глядової ради АТ «МБКІ». 

Десяте питання порядку денного –- Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради АТ «МБКІ».

Одинадцяте питання порядку денного - Внесення змін до Статуту 
АТ  «МБКІ» шляхом затвердження нової редакції Статуту АТ «МБКІ» та 
уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту АТ «МБКІ».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, з 10 березня 
2015 року до початку Загальних зборів акціонерів 10 квітня 2015 року у 
робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. крім суботи та неділі, обідня перерва 
з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні АТ «Міжнародне бюро кредитних 
історій» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, офіс 306. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова 
правління Йоханнессон Йон Гойті – тел. для довідок з питань ознайомлен-
ня акціонерів з документами (044) 223-33-92.

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

Найменування показника
період

Звітний 
(2014р)

попередній 
(2013р)

Усього активів 17690 12755
Основні засоби 432 642
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 797 702
Грошові кошти та їх еквіваленти 10893 5243
Нерозподілений прибуток/ (збиток) (4411) (7842)
Власний капітал 15387 11956
Статутний капітал 13000 13000
Довгострокові зобов'язання 43 87
Поточні зобов'язання 2260 712
Чистий прибуток (збиток) 1920 3431
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13000000 13000000
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) 10 8

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ___________  Й.Г.Йоханнессон  06.03.2015р
 (підпис) М.П.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«КРИВоРІЖАГЛоБУд»,

місцезнаходження: 50026, дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
просп. південний, буд.1а, ідентифікаційний код 01238979 (надалі  – 
Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загаль-

них зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),
які відбудуться 10 квітня 2015 року за адресою: 50026, дніпропетров-

ська обл., м. Кривий Ріг, просп. південний, буд.1а, 4-й поверх, 
конференц-зал. 

Початок Зборів об 11.00 годині за місцевим часом.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів в день проведення Зборів з 10 години 00 хвилин до 10  го-
дини 45 хвилин за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
– 06.04.2014р.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інші 

документи, що підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протя-
гом звітного періоду.

5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 
2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6. Про визначення порядку покриття збитків. 
7. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, 

затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та на-
дання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством зна-
чних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період 

2014р. 2013р
Усього активів  166 143 175 794
Основні засоби  38 057 40 164
Довгострокові фінансові інвестиції  35 162 3 023
Запаси 6 244 9 370
Сумарна дебіторська заборгованість  84 013 103 643
Грошові кошти та їх еквіваленти 135 4 635
Нерозподілений прибуток -44 137 -33 761
Власний капітал -7 472 3 531
Статутний капітал 10 020 10 020
Довгострокові зобов'язання 4 440 4 712
Поточні зобов'язання 169 175 167 551
Чистий прибуток (збиток) -11 003 -5 406
Середньорічна кількість акцій (шт.) 954 305 954 305
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 369 429

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, особи, які мають 
право на участь у Зборах, можуть ознайомитися у робочі дні та в робочий 
час за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп.  Півден-
ний, 1а, каб. 202 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Голова Правління Салогуб О.М.). Пропозиції щодо порядку 
денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 8(056) 493-41-02.
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пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СУмСЬКЕ 
АВТоТРАНСпоРТНЕ пІдпРИЄмСТВо 15954» (код 
ЄДРПОУ 05495928, місцезнаходження: 40002, м. Суми, вул. Ромен-
ська,  79) (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові (річні) Загальні збо-
ри акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2015 року о 10-00 годині 
в приміщенні актової зали ПрАТ «Сумське АТП 15954» за адресою: 40002, 
м.  Суми, вул. Роменська, 79. Датою складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у чергових (річних) Загальних зборах визначено на 
24-ту годину 00 хвилин 16 квітня 2015 року.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
2. Затвердження регламенту чергових (річних) Загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження звіту Генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками 

роботи у 2014 р.
9. Прийняття рішення про припинення, шляхом ліквідації Дочірнього 

підприємства «Віраж» відкритого акціонерного товариства «Сумське авто-
транспортне підприємство 15954», в тому числі: затвердження складу лік-
відаційної комісії; порядок і строки проведення ліквідації підприємства; по-
рядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.

10. Прийняття рішення про припинення, шляхом ліквідації Дочірнього 
підприємства «Горизонт» відкритого акціонерного товариства «Сумське ав-
тотранспортне підприємство 15954», в тому числі: затвердження складу 
ліквідаційної комісії; порядок і строки проведення ліквідації підприємства; 
порядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.

11. Прийняття рішення про припинення, шляхом ліквідації Дочірнього 
підприємства «Ореол» відкритого акціонерного товариства «Сумське авто-
транспортне підприємство 15954», в тому числі: затвердження складу лік-
відаційної комісії; порядок і строки проведення ліквідації підприємства; по-
рядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.

12. Прийняття рішення про припинення, шляхом ліквідації Дочірнього 
підприємства «Майстер» відкритого акціонерного товариства «Сумське ав-
тотранспортне підприємство 15954», в тому числі: затвердження складу 
ліквідаційної комісії; порядок і строки проведення ліквідації підприємства; 
порядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.

13. Прийняття рішення про припинення, шляхом ліквідації Дочірнього 
підприємства «Атлант» ВАТ «Сумське АТП - 15954», в тому числі: затвер-
дження складу ліквідаційної комісії; порядок і строки проведення ліквідації 
підприємства; порядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.

14. Прийняття рішення про припинення, шляхом ліквідації Дочірнього 
підприємства «Титан» ВАТ «Сумське АТП - 15954», в тому числі: затвер-

дження складу ліквідаційної комісії; порядок і строки проведення ліквідації 
підприємства; порядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення черго-
вих (річних) Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів 
та їх граничної сукупної вартості, надання повноважень на укладання таких 
правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника

період
Звітний 

станом на 
31.12.14 р.

попередній 
станом на 
31.12.13 р.

Усього активів 5961 7515
Основні засоби 4018 4267
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 242 197
Сумарна дебіторська заборгованість 1507 2912
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток -1601 -1063
Власний капітал 898 1436
Статутний капітал 473 473
Довгострокові зобов’язання 189 354
Поточні зобов’язання 4874 5725
Чистий прибуток (збиток) -538 -197
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18920096 18920096
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 91 101

Реєстрація учасників чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товари-
ства відбудеться 22 квітня 2015 року, за місцем проведення Загальних зборів з 
8-00 до 9-50 години. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, пред-
ставникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший доку-
мент, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог 
діючого законодавства України. Від дати надіслання повідомлення про прове-
дення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства до дати про-
ведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
(їх представники) можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових (річних) За-
гальних зборів, у приміщенні Товариства за адресою: 40002, м. Суми, вул. Ро-
менська, б. 79 (приймальня), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 
16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення чер-
гових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів (іх представників) із зазначеними 
документами є Генеральний директор ПрАТ «Сумське АТП 15954» - Кіктенко 
Євген Миколайович.Довідки за телефонами:( 0542)62-47-62, 62-47-63.

Голова Наглядової ради Товариства  м.Г. півненко

повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

пУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ТРАНСпоРТНИК»

ВЕЛЬмИШАНоВНІ АКцІоНЕРИ пАТ «ТРАНСпоРТНИК»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСПОРТНИК» (ідентифі-

каційний код 21514186, місцезнаходження: 04119, Україна, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, буд. 25-А), далі по тексту – «Товариство», повідомляє 
про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 17 квітня 2015 року об 12.00. за адресою: 04053, Україна, м. Київ, 
пров. Несторівський, 7-9 (Українське товариство мисливців та риба-
лок), конференц-зал (надалі – «Загальні Збори»). Час реєстрації акціоне-
рів з 10.00 до 11.50.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно пе-
реліку акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, що буде 
складено ПАТ «НДУ» станом на 24 год.00хв. 13 квітня 2015 року. 

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

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Про порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Загаль-

них Зборів.
4. Про затвердження звіту Голови правління ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» 

про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» за  
2014 рік.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту) ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» за 2014 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правлін-
ня ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» за 2014 рік. 

7. Про розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» за 
2014 рік.

8. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік та їх виплату.
9. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених  

ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» в 2014 році.
10. Про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів.
11. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності  

ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» в 2015 році.
Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-

порт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно із 
вимогами чинного законодавства. Пропозиції до порядку денного Загаль-
них Зборів подається в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товари-
ства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції 
вносяться не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніш ніж за 7 днів до 
дати їх проведення. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 
09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. 
до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, буд. 25-А). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Кіптяк С.В.  
(+ 38 044) 2812421.

Голова правління  Кіптяк С.В.
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ПАТ  “МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ”
повідомляє, що загальні збори акціонерів  відбудуться 17 квітня 2015

року в 12.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова,
4, III поверх, актова зала. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах 10.04.2015 р:  

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 11-45. Для участі в зборах акці-
онерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - паспорт і дору-
чення, оформлене відповідно до діючого законодавства.

Порядок денний: 
1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної комі-

сії та затвердження регламенту.
2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльнос-

ті за 2014 рік  та перспективи розвитку на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради
4. Звіт і висновок Ревізійної комісії з річного звіту товариства.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Затвердження  розподілу прибутку за 2014 рік.                     

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ"Металургтрансремонт" (тис.грн)

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів
можна за місцезнаходженням товариства в робочі дні  у приміщенні наг-
лядової ради за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 4,
III поверх. Наглядова рада.

Телефон для довідок: (056) 794-34-05, 794-34-01.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 43633 38981
Основні засоби 10354 10788
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6974 5274
Сумарна дебіторська заборгованість 23411 17067
Грошові кошти та їх еквіваленти 2218 5069
Неросподілений прибуток 12878 11063
Власний капітал 34533 32718
Статутний капітал 3851 3851
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9100 6263
Чистий прибуток (збиток) 2277 34
Середньорічна кількість акцій (шт) 15404904 15404904
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

Чисельність працівників на кінець періоду 281 303

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІмЕКСБАНК»
поВІдомЛЕННЯ 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ІМЕКСБАНК»
Ідентифікаційний код за ЄдРпоУ 
емітента: 

20971504

місцезнаходження емітента: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А 
міжміський код, телефон та факс 
емітента: 

/0482/ 39-29-29; 39-29-05

Електронна поштова адреса: atsvetkova@imexbank.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації: 

imexbank.com.ua

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб 
емітента

1. Згідно з наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» 
(Наказ № 252-к від 24.02.2015 р.) 27.02.2015 р. звільнено з посади заступ-
ника Голови Правління АТ «ІМЕКСБАНК» Цимбалюка Олексія Савовича 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Перебував на даній 
посаді 2 роки. Звільнено за власним бажанням. Часткою у статутному ка-
піталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

2. Згідно з наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» (На-
каз № 293-к від 27.02.2015 р.) звільнено з посади заступника Голови Правлін-
ня – Головного бухгалтера АТ «ІМЕКСБАНК» Вовчук Наталію Валеріївну 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Перебувала на даній 
посаді 7 років 2 місяці. Звільнено за власним бажанням. Часткою у статутно-
му капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

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

Уповноважена особа фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб на тимчасову 
адміністрацію АТ «ІмЕКСБАНК» _______________ Северин Ю.п.

02.03.2015

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СпоРТТоВАРИ ЖИТомИР», 

код за ЄДРПОУ 01555131, місцезнаходження Товариства – м. Житомир, 
вул. Михайлівська, буд.21 (надалі за текстом «Товариство») повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом 
«Загальні збори»), які відбудуться 16 квітня 2015 року за адресою: м. Жи-
томир, вул. михайлівська, буд.21 (в кімнаті торгового відділу Товари-
ства). Початок Загальних зборів о 17 год. 00 хв. Реєстрація учасників За-
гальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 
16 квітня 2015 року, початок реєстрації о 16 год. 00 хв., закінчення реєстра-
ції о 16 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складається на 24 годину 09 квітня 2015 року.
пЕРЕЛІК пИТАНЬ, Що ВИНоСЯТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ (поРЯдоК 

дЕННИй):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту На-

глядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2014 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-

порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-

вість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, 
вул. Михайлівська, буд.21 (в кабінеті директора Товариства) у робочі дні, 
робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, вул. Михай-
лівська, буд.21 (в кімнаті торгового відділу Товариства). Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
Товариства Горкуша П.В.

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

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 1712,2 1711,3
Основні засоби 474,4 475,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 636,7 630,6
Сумарна дебіторська заборгованість 377,2 373,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 8,8
Нерозподілений прибуток 588,6 561,5
Власний капітал 1593,9 1564,9
Статутний капітал 924,8 924,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 118,3 146,4
Чистий прибуток (збиток) 29,0 38,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3245 3245
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) 16 18

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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(Місцезнаходження: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13), 
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства 

«Тростянецьке районне підприємство «АГРОМАШ» (далі – «Товариство»), 
повідомляє, що 27 квітня 2015 р. о 12.00

за адресою: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13 
(актова зала)

відбудуться Річні загальні збори акціонерів Товариства
поРЯдоК дЕННИй

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загаль-

них зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря за-

гальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту прове-

дення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Ста-
туту Товариства.

6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за  
2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

8. Звіт Директора Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслід-
ки розгляду звіту.

9. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії по звітах та балансу Товариства за 2014  р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

10.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності То-
вариства за 2014 р., визначення порядку розподілу збитків за 2014 р.

11. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

12. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника період
Звітний
2014 р.

попередній
2013 р.

Усього активів 917 924

Основні засоби 668 710
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 186 205
Сумарна дебіторська заборгованість 2 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 6
Нерозподілений прибуток (16) 375
Власний капітал 504 895
Статутний капітал 520 520
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 413 29
Чистий прибуток (збиток) (391) (102)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2081680 2081680
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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах: 21 квітня 2015 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річ-
них загальних зборів з 11.00 до 11.50.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати:

• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформ-

лене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує 
особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних 
зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог  
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріала-
ми (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Нако-
нечного, 13, приймальна Директора, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 
16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адре-
сою: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13 (актова зала).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Директор ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «АГРОМАШ» Рав-
ський Володимир Іванович.

Наглядова рада 
ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «АГРОМАШ» 

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРоСТЯНЕцЬКЕ РАйоННЕ пІдпРИЄмСТВо «АГРомАШ»

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЕЛЕКТРо» 

скликає загальні збори акціонерів 21.04.2015 о 09.30 за адресою то-
вариства: Херсонська обл., м. цюрупинськ, вул. Стаханова, 61, кабі-
нет директора, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 
2.Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на 
зборах. 3.Звіт про результати діяльності за 2014р. 4.Звіт наглядової ради, 
звіт та висновки ревізора. 5.Затвердження результатів діяльності, балан-
су і розподілу прибутку за 2014р. 6.Про реорганізацію ПрАТ «Електро» 
шляхом перетворення в ТОВ «Електро». 7.Призначення комісії з припи-
нення. 8.Затвердження плану перетворення. 9.Затвердження умов обмі-

ну акцій ПрАТ «Електро» на частки в статутному фонді ТОВ «Електро». 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
15.04.15. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у при-
ймальні, звернувшись до директора Тищенко Н.А. Реєстрація учасників 
зборів 21.04.15 з 09.00 до 09.30 за адресою їх проведення. При собі мати 
паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 
1192/1539. Основні засоби 461/564. Довгострокові фінінвестиції 2/2. За-
паси 64/72. Сумарна дбт заборгованість 665/901. Нерозподілений при-
буток 182/153. Власний капітал 508/479. Статутний капітал 181/181. По-
точні зобов’язання 684/1060. Чистий прибуток 29/6. Кількість акцій 
30118/30118. Чисельність працівників 12/15.

Чергові загальні збори акціонерів пРАТ ВВРп (код ЄДРПОУ 32899265) 
відбудуться «15» квітня 2015 року об 11:00 год. за адресою: м. Вінниця, 
вул.  Кірова, 1, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, кабінет 
начальника. Реєстрація акціонерів та їх представників з 10:30 до 10:45 год.

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, станом на 24 годину 11 квітня 2015 р.

порядок денний зборів:
1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної комі-

сії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.
2. Звіт директора Товариства про результати діяльності за 2014 рік та 

прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік з ура-

хуванням вимог, передбачених законом.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

Найменування показника період
2013 р. 2014 р.

Усього активів 202,9 202,9
Основні засоби 177,9 177,9

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -1424,0 -1423,0
Власний капітал - -
Статутний капітал 1600,0 1600,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) (254,4) 1,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1600 1600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 7

З матеріалами, що стосуються питань порядку денного, акціонери мо-
жуть ознайомитись в робочі дні з 08.00 до 13.00 за адресою товариства: 
м.  Вінниця, вул. Кірова, 1, адміністративно-побутовий корпус, 2 поверх, 
кабінет начальника.

Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує 
особу акціонера.
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Шановний акціонере!
пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСЬКИй 

ЗАВод ШАмпАНСЬКИХ ВИН «СТоЛИЧНИй» 
(далі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. 

Сирецька, 27, ПОВІДОМЛЯЄ, що чергові Загальні збори акціонерів Товари-
ства відбудуться «15» квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. 
Київ, вул. Сирецька, 27 у приміщенні залу засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься з 9-00 до 
9-45 за місцем проведення Загальних зборів в день проведення зборів. 
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: для акціонерів - 
фізичних осіб – паспорт; для представників фізичних або юридичних осіб – 
паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством Украї-
ни.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 9 квітня 2015 року.

порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Директора за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 

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

розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
7. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-

риства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
З матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних 

зборів, акціонери, можуть ознайомитись в робочі дні за місцезнаходжен-

ням Товариства в кабінеті 210 з 10-00 до 13-00 та в день проведення За-
гальних зборів у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – юрисконсульт управління правового забезпечення – Сич Є.О.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства – не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів, за адресою: 04073, м. Київ, вул. Си-
рецька, 27, каб. 210.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 277-25-07.
основні показники фінансово-господарської діяльності пАТ «КЗШВ 

«Столичний» за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 217 238 237 348
Основні засоби 32 331 32 979
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 53 490 52 213
Сумарна дебіторська заборгованість 116 471 140 858
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 322 5 989
Нерозподілений прибуток 112 720 104 501
Власний капітал 13 676 13 676
Статутний капітал 148,5 148,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 87 029 110 635
Чистий прибуток (збиток) 8 219 16 738
Середньорічна кількість акцій 59 400 59 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 297 326

директор пАТ «КЗШВ «Столичний» В.о. Романський

Шановний акціонер!

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ХІмТЕпЛомАШ» 

(надалі - Товариство) повідомляє, про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів пАТ, які відбудуться « 28 » квітня  
2015 року.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 
«Хімтепломаш»

Місцезнаходження товариства: 07500, Україна, Київська область,  
смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135.

Дата проведення чергових загальних зборів: « 28 » квітня 2015р. 
Час початку чергових загальних зборів: о 11:00 годині, в день проведен-

ня чергових загальних зборів.
Місце проведення чергових загальних зборів: 07500, Україна, Київська 

область, смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135, 3 поверх, актовий зал 
(б/н).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для 
участі у чергових загальних зборах: з 10:00 до 10:45 години в день та у 
місці проведення чергових загальних зборів.

поРЯдоК дЕННИй:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затверджен-

ня.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затверджен-

ня.
5. Затвердження висновку зовнішнього аудитора по підсумкам пере-

вірки фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

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

7. Розгляд питання щодо продажу Товариством частки у статутному 
капіталі ТОВ «Баришівказернопродукт» (код ЄДРПОУ 32445705) та  
уповноваження Генерального директора Товариства підписувати відпо-
відні договори.

8 . Порядок розподілу прибутку (збитків), строку та порядку виплати 
дивідендів за 2014 рік..

9.. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товари-
ства результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загаль-
них зборах.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 3947 4250
Основні засоби 736 920
Довгострокові фінансові інвестиції 1417 1417
Запаси 1401 1402
Сумарна дебіторська заборгованість 275 305
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 2247 2038
Власний капітал 3895 4104
Статутний капітал 6142 6142
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 52 128
Чистий прибуток 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30711736 30711736
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 5

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення 
річних загальних зборів  за місцезнаходженням товариства за адресою: 
07500, Україна, Київська область, смт. Баришівка, вул.. Комсомоль-
ська, 135, 3 поверх, кабінет «Бухгалтерія», у робочі дні з 08:30 до 17:00 го-
дини (обідня перерва з 12:00 до 12:30 години) а в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна  за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що 
стосуються питань порядку денного – Дударець Л.В. (тел. 045-76-411-56).

Для реєстрації та участі у 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, оформле-
не згідно з чинним законодавством України. 

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

Генеральний директор пАТ « Хімтепломаш»       Г.м. мельник.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



№46, 10 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

39

 (ЄДРПОУ 02968541) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (далі Збори), які відбудуться 24 квітня 2015 р. о 12.00 за 
місцезнаходженням Товариства: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, буд. 25,  
2 пов., лабораторія. Реєстрація учасників зборів 24.04.15р. з 11.00 до 
11.50 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах – 20.04.15р.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

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

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

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

2014 рік.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Відкликання та обрання Голови Правління Товариства.
11. Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової 

Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
прАТ «ВТпХВ «ЯРоСЛАВНА»» 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період 
2014 р.

попере-
дній 

період 
2013 р.

Усього активів 1 371 1 585

Основні засоби 490 434
Довстрокові фінансові інвестиції 79 89
Запаси 435 535
Сумарна дебіторська заборгованість 345 512
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 15
Нерозподілений прибуток 693 686
Власний капітал 738 923
Статутний капітал 25,4 25,4
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 633 666
Чистий прибуток (збиток) (192) 7
Середньорічна кількість акцій (штук) 25 396 25 396
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 35

Для участі у зборах необхідно надати: для акціонера – документ, що 
посвідчує особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) – крім 
того, довіреність на право участі в зборах та голосування на них, яка 
оформлена відповідно до законодавства України. Акціонери (їх представ-
ники) до проведення зборів за запитом мають можливість ознайомитися з 
матеріалами та документами необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного зборів за місцезнаходженням Товариства, каб. Голови 
Правління у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 09.00 до 12.00, а в день про-
ведення зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Мясні-
кова Валентина Петрівна. Також за цією адресою кожен акціонер 
Товариства має право внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів 
в порядку, передбаченому ст.38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Довідки за тел. (0462) 77-41-21. 

Наглядова Рада прАТ «ВТпХВ «ЯРоСЛАВНА»»

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ВИРоБНИЧо-ТоРГоВЕЛЬНЕ пІдпРИЄмСТВо ХУдоЖНІХ ВИРоБІВ «ЯРоСЛАВНА»»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС» повідо-
мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок 
денний

1) повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС» (далі – Товариство), 
04073, м. Київ, Московський пр-т, 21-Б

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 17 квітня 
2015 року о 15.00, м. Київ, Московський пр-т, 21-Б, актовий зал (другий по-
верх).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: з 14 год. 20 хв. до 14 год. 50 хв. 17 квітня 2015 року. При 
собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціо-
нерів додатково довіреність.

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 10.04.2015 р.

5) перелік питань, що виносяться на голосування:

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічиль-

ної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2014 рік та завдання на 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Переобрання Генерального директора.
8. Прийняття рішень з питань щодо передачі майна, належного Товари-

ству, в іпотеку / заставу в якості забезпечення виконання кредитних 
зобов’язань третіх осіб.

9. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства під-
писати договори про передачу в іпотеку / заставу майна, належного Това-
риству особисто або через уповноважену ним особу.

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

Найменування показника період
Звітний

2014
попередній

2013
Усього активів 3004 3093
Основні засоби 2487 2644
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 286 303
Сумарна дебіторська заборгованість 18 28
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 31
Нерозподілений прибуток (збиток) 685 551
Власний капітал 120 112
Статутний капітал 1722 1722
Довгострокові зобов’язання 70 95
Поточні зобов’язання 407 613
Чистий прибуток (збиток) 142 179
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10683 10683
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 15

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий 
час з 8.00 до 17.00 та в доступному місці – приймальні Голови Наглядової 
ради, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Тураєв 
Ігор Дмитрович. Тел. для довідок: (044) 464-49-72.

Генеральний директор

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мЕдТЕХСЕРВІС»
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пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАпоРІЖКоКС»
(далі — Товариство)

(ідентифікаційний код 00191224, місцезнаходження: 69600, 
Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця 

діагональна, будинок 4) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів.

дата та час проведення річних Загальних зборів: 14 квітня 
2015 року о 13.00 годині.

місце проведення річних Загальних зборів: 69600, місто Запоріж-
жя, Заводський район, вулиця діагональна, будинок 4, заводоуправ-
ління Товариства, актовий зал №1.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 14 квітня 
2015 року о 9.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 14 квітня 
2015 року о 12.00 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 69600, місто Запо-
ріжжя, Заводський район, вулиця діагональна, будинок 4, фойє пер-
шого поверху заводоуправління Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «07» квітня 2015 року станом на 24-00 
годину.

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

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

яльності Товариства за 2014 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 3. 
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.4. 
Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-5. 

вариства у 2014 році. 
Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.6. 
Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.7. 
Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-8. 

ся з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом На-
глядової ради. 

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-9. 
риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціоне-
рів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.10. 
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-

никам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування 

на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський ра-
йон, вулиця Діагональна, будинок 4, кімната 1, відділ кадрів та розвиту пер-
соналу, з понеділка по п'ятницю — з 8:30 год. до 12:30 год. та з 13:15 год. 
до 17:15 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день про-
ведення Загальних зборів — за місцем їх проведення. Акціонери (їх пред-
ставники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно 
оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на 
прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — виконуючий 
обов’язки генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Рубчевський Ва-
лерій Миколайович.

Телефони для довідок: (061) 283-93-44.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період 

2014 2013
Усього активів  3192001 1660547
Основні засоби  1035285 960599
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 102665 159395
Сумарна дебіторська заборгованість  2033899 522217
Грошові кошти та їх еквіваленти 17284 15033
Нерозподілений прибуток 633463 518274
Власний капітал 1078580 901216
Статутний капітал 1193 1193
Довгострокові зобов’язання 174848 149805
Поточні зобов’язання 1938573 609526
Чистий прибуток (збиток) -3014 -52569
Середньорічна кількість акцій (шт.) 119325280 119325280
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- 2535290

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- 6178

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1659 1684

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
В.о. Генерального директора 
пАТ «ЗАпоРІЖКоКС»  В.м. Рубчевський 

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАпоРІЖКоКС»

ЗАКРИТЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВод 
СпЕцІАЛЬНИХ ЗАЛІЗоБЕТоННИХ ВИРоБІВ» (надалі  – 
Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства 
відбудуться 15.04.2015 року о 16.00 за адресою: Україна, 04205 м. Київ 
пр. оболонський, 22 Б, у квартирі № 60. Реєстрація акціонерів з 15.00 до 
15.45. Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу 
(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

порядок денний:
1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних 

Зборах.
3. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2014 р.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку (збитків) 

Товариства за 2013 р.
6. Обрання Директора Товариства.
7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у відповід-

ності із Законом України «Про акціонерні товариства».

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку з приведен-
ням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 
встановлено 09.04.2015р. З матеріалами, що стосуються питань порядку денно-
го Зборів можна ознайомитись за адресою: Україна, 04205 м. Київ пр. Оболон-
ський, 22 Б, у квартирі № 60, згідно попередньої домовленості - до дати прове-
дення зборів у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00); - у день 
проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Корж Володимир Ві-
талійович – посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами. Телефон для довідок: (044) 407-63-06.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн. 2014/2013 рр.)

Усього активів: 180.6/181.6; Основні засоби: 6.3/16.3; Довгострокові фі-
нансові інвестиції: 0/0; Запаси: 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість: 
124.0/121; Грошові кошти та їх еквіваленти: 6.3/0.3; Нерозподілений при-
буток: 6.9/8.3; Власний капітал: 67/68.4; Статутний капітал: 20/20; Довго-
строкові зобов’язання: 0/0; Поточні зобов’язання: 113.6/113.2; Чистий при-
буток (збиток): 6.9/8.3; Середньорічна кількість акцій (шт.): 100/100; Кількість 
власних акцій, викуплених (шт.): 0/0.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості.1. Повне найменування емітента:пУБЛІЧНЕ 

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо по ГАЗопоСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИфIКАцIЇ «ГУСЯТИНГАЗ».2. Код за ЄДРПОУ: 
21135371.3. Місцезнаходження: 48201 Тернопiльська обл., смт. Гусятин 
вул. Суходiльська, 67.4. Міжміський код, телефон та факс 03557 21300 
21413.5. Електронна поштова адреса: gusyat@tgaz.te.ua.6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://husyatingaz.tgaz.te.ua 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення. 04 березня 2015 року ПАТ «Гусятингаз» отрима-
но вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй 
України» (код за ЄДРПОУ: 30370711) перелiк акцiонерiв, яким надсилаєть-

ся письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв. Згiдно даних 
перелiку сформованого станом на 20 лютого 2015 року на рахунку власни-
ка iменних цiнних паперiв, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй вiдбулися змiни, а саме: на рахунку власника iменних цiнних паперiв 
юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 
газифiкацiї «Тернопiльгаз» (код за ЄДРПОУ: 03353503, 
мiсцезнаходження:46006, Україна, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, 
вул.  Чернiвецька, буд. 54), на якому облiковувалось 3922 штук простих 
iменних акцiй, що становить 9.7448 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй у статутному капiталi товариства, вiдбулося збiльшення до 8244 штук 
простих iменних акцiй, що становить 20.4835% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй у статутному капiталi товариства.III. Підпис.1. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.Голова правління Слiпець петро Ярославович.
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НКцпфР: триває оцінювання корупційних 
ризиків в рамках проекту FINREP-II

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку) повідомляє про проміжні результати діяль-
ності у напрямі реалізації меморандуму про взаєморозу-
міння, який був підписаний 30 грудня 2014 року між 
компанією Financial Markets International, Inc в рамках про-
грами FINREP-II, що фінансується USAID, та Комісією, 
щодо оцінки та плану управління корупційними ризиками.

Зазначимо, що представниками FINREP-II проведено 
анонімне опитування учасників ринку цінних паперів 
щодо визначення досвіду роботи спеціалістів Комісії з 
метою виокремлення функцій регулятора фондового рин-
ку для оцінки корупційних ризиків. Так, з урахуванням ре-
зультатів дослідження для оцінки корупційних ризиків 
було обрано певні напрями діяльності НКЦПФР, зокрема, 
ліцензійна та контрольно-ревізійна діяльність, реєстрація 
емісій цінних паперів, розкриття інформації та подання 
звітності, функція внутрішнього аудиту та контролю, а та-
кож політика етики та конфлікту інтересів.

До того ж, програмою Проекту передбачено детальний 
огляд процесу оцінювання корупційних ризиків та, влас-
не, саму оцінку таких ризиків.

«Відзначу, що робота в рамках Проекту дає нам можли-
вість більш детально ознайомитись з антикорупційними ініці-
ативами Програми «Розвиток фінансового сектору» та при-
йняти рішення щодо плідної взаємодії з вирішення даних 
питань. Комісія глибоко зацікавлена у такому співробітництві, 
і наразі керівники структурних підрозділів регулятора фондо-
вого ринку беруть активну участь в щоденних робочих зустрі-
чах з експертами Проекту з метою оцінки рівня протидії ко-
рупції у фінансовому секторі, а також усунення недоліків, у 
разі їх виявлення», – повідомила Оксана Сахнацька, керів-
ник апарату НКЦПФР, яка є членом робочої групи.

Украинские акции в четверг еще немного 
подешевели на ухудшении правительством 

макропрогнозов
Украинские биржевые индексы в четверг к концу торго-

вой сессии вернулись в «красную зону» после обнародо-

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БЕРЕЖА-
НИГАЗ» (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: Терно-
пільська обл.., м.Бережани,вул..Шевченка 33 повідомляє акціонерів про 
проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 
2015  року о 10 год. за місцезнаходженням Товариства: м.Бережани , 
вул..Шевченка 33, кімната (офіс, зала) №. 4 Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі в загальних зборах розпочнеться 16 квітня 
2015  року об 8-00 год. та закінчиться об 9-45год. за місцем їх проведен-
ня. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде 
складаєтися станом на 24.00 год. 9 квітня 2015 року. Для реєстрації акці-
онери повинні при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а 
представники акціонерів додатково повинні мати довіреність, оформлену 
і засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства .Акціонери мають 
право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного особисто, за иписьмовоюи заявою, у робочі дні з 
8-00 до 17-00 , за місцезнаходженням Товариства, у кабінеті № 6, зверта-
тись до відповідальної посадової особи Мартиновської Л..Р., а у день про-
ведення загальних зборів – у місці їх проведення. Довідки за телефоном: 
(03548) 2-40-47

порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
4. Звіт голови правління ПАТ «Бережанигаз» по підсумках фінансово-

господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2015 рік. 

5. Звіт голови Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 
2014  рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства.Порядок покриття збитків 
Товариства за 2014 р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 
2015  р.

8. Про припинення діяльності Товариства в результаті ліквідації.
9. Про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок робо-

ти ліквідаційної комісії.
10. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товари-

ства.
11. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів. 
12. Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кре-

диторами та акціонерами.
Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства за 

2014-2014 роки тис.грн: усього активів 101 (129), основні засоби 72 (89), 
довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), запаси 16 (06), сумарна дебітор-
ська заборгованість 13 (24), грошові кошти та їх еквівалент -11 (0), нероз-
приділений прибуто (збиток) -16198 ( -16178), власний капітал -16182 ( - 
16171), статутній капітал 13 (13), поточні зобов»язання 16283 (  16300), 
чистий збиток 11 (9), середньорічна кількість акцій (шт.) 1300423 ( 1300423), 
чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 (3).

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕРНо-
пІЛЬСЬКЕ АТп 16127» (далі – Товариство), місцезнаходження: 46002, 
Україна, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38. повідомляє про скликання загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2015 року об 11  год. за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, в клубі Товариства. Реєстрація акціоне-
рів (їх представників) для участі в загальних зборах проводитиметься з 
10-00 год. до 10-45 год. в день проведення зборів, за місцем їх проведення. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається 
станом на 24 год. 9 квітня 2015  року. Для реєстрації акціонери повинні при собі 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів - до-
ручення, оформлене згідно чинного законодавства. Акціонери мають право 
ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 9-00 до 11-00 
години в економічному відділі Товариства, а в день проведення загальних збо-
рів  – також в місці їх проведення. Відповідальна особа – головний економіст 
Ящищак М.О. Довідки за телефоном: (0352) 52-78-64, 52-52-23. 

порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії .
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів.

4. Звіт правління Товариства по підсумках фінансово - господарської 
діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Перспективи розвитку Товариства у 2015 році.

5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Про затвердження висновків ревізійної комісії. 

7. Про затвердження річного звіту Товариства.
8. Про розподіл прибутків Товариства за 2014 рік.
9. Про затвердження вчинених значних правочинів у 2014 р. та попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом року. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
2014-2013 (тис. грн.): усього активів 3420 (4638), основні засоби 2427  (2825), 
довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), запаси 1 (1), сумарна дебіторська 
заборгованість 760 (955), грошові кошти та їх еквіваленти 232  (857), влас-
ний капітал 4257 (3936), поточні зобов»язання 802 (302), чистий прибуток 
56 (109), Середньорічна кількість акцій (шт.) 3388600 (3388600), Кількість 
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0  (0), Загальна сума ко-
штів. витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 (0), чисель-
ність працівників на кінець періоду (осіб) 189 (192)
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вания правительством обновленных, более негативных, 
макроэкономических прогнозов на текущий год: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) просел на 0,18% - до 1100,25 
пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 439,97 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,5 млн грн, в том чис-
ле акциями – 12,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 429 млн грн, в 
том числе акциями – 7,6 млн грн. Капитализация ценных бу-
маг на бирже повысилась на 3,69% - до 149,233 млрд грн.

В индексе УБ больше всех упали в цене акции Крюков-
ского вагоностроительного завода (-3,42%), Авдеевского 
коксохимзавода (-1,56%) и Алчевского меткомбината 
(-0,69%).

Тройку лидеров роста составили акции Енакиевского 
метзавода (+3,29%), Райффайзен Банка Аваль (+1,24%) 
и «Центрэнерго» (+0,64%).

Среди индексных акций ПФТС худшая динамика за-
фиксирована по бумагам Крюковского вагоностроитель-
ного завода (-5,39%), Ясиновского коксохимзавода 
(-4,49%) и Северного ГОКа (-2,56%).

В авангарде роста были акции Харцызского трубного 
завода (+11,86%), «Укртелекома» (+3,06%) и Енакиевско-
го метзавода (+2,04%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг к 16:15 кв просел на 0,04% - до 279,39 пункта при 
объеме торгов 3,6 млн злотых (22,14 млн грн).

В «индексной корзине» тройку лидеров снижения со-
ставили акции «Милкиленда» (-4,29%), агрохолдинга 
ИМК (-2,52%) и Coal Energy (-1,54%).

В «зеленой зоне» торговались бумаги KSG Agro 
(+2,86%), «Кернела» (+0,19%) и «Овостара» (+0,14%).

Снижение украинского рынка акций в 
пятницу утром замедлилось

Украинский рынок акций в пятницу утром по-прежнему 
умеренно снижается, но биржевые участники явно не же-
лают уводить индекс «Украинской биржи» (УБ) далеко от 
1100 пунктов. В результате, индикатор УБ к 11:10 кв про-
сел на 0,08% - до 1099,38 пункта, индекс ПФТС – на 
0,16%, до 439,29 пункта.

В индексе УБ сделки прошли только с акциями 
«Укрнафты» (-0,6%) и «Азовстали» (-0,12%).

На ПФТС наиболее упала стоимость акций Харцызского 
трубного завода (-10,6%), «ДТЭК Захидэнерго» (-3,01%) 
и «Донбассэнерго» (-2,43%).

Тройку лидеров роста составили бумаги концерна 
«Стирол» (+0,63%), «Укртелекома» (+0,58%) и Стаханов-
ского вагоностроительного завода (+0,42%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» риск-
менеджер инвесткомпании «Драгон Капитал» Дмитрий 
Михайлусенко, в преддверии выходных не ожидается 
какой-либо серьезной активности со стороны покупате-
лей.

«На этой неделе рынок только отошел от верхних 
отметок и, скорее всего, продолжит торговаться на теку-
щих уровнях. Среди некоторых участников наблюдается 
интерес к ряду ликвидных ценных бумаг, но активного на-
бора позиций пока не видно», - сказал он.

Аналитик онлайн брокера I-NVEST Сергей Гончаренко 
ожидает в пятницу умеренную понижательную динамику 
индекса УБ, вызванную фиксацией части прибыли ин-
весторами в преддверии продолжительных выходных.

В то же время, если «медведям» удастся утянуть ин-
декс УБ ниже 1090 пунктов, можно ожидать усиления 
просадки к отметке 1050 пунктов, считает он.

Нефть завершает неделю ростом на фоне 
низкой волатильности, Brent подорожала 

до $60,99 за баррель
Цены на нефть завершают неделю ростом на фоне са-

мой низкой с декабря волатильности торгов, сообщает 
агентство Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:50 МСК выросли в цене на $0,51 
(0,84%) - до $60,99 за баррель. К закрытию рынка в чет-
верг стоимость фьючерсов опустилась на $0,07 (0,12%) и 
составила $60,48 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличи-
лась к этому времени на $0,32 (0,63%) - до $51,08 за бар-
рель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел 
на $0,77 (1,49%), до $50,76 за баррель.

Индикатор волатильности рынка CBOE Crude Oil 
Volatility завершил торги в четверг на уровне 47,09 пунк-
та  - минимальном с 11 декабря.

Тем временем, поставки нефти на мировой рынок про-
должают увеличиваться. Так, Венесуэла сообщила, что 
добывает порядка 3 млн баррелей в сутки - это 
максимальный уровень с января 2011 года.

Запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличи-
лись на 10,3 млн баррелей - до 444,4 млн баррелей, что 
является рекордным уровнем. Рост запасов стал 
максимальным за 14 лет.

«Есть ощущение, что рынок предпочитает закрыть гла-
за на данные о растущих поставках нефти», - отмечает 
аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти.

Сигналом стабилизации спроса на нефть стало изме-
нение тактики Саудовской Аравии в отношениях с азиат-
скими потребителями. Так, страна объявила о повышении 
цен на поставки нефти в Азию, тогда как ранее она пред-
лагала серьезные скидки этим покупателям.

Евро стабилен у минимума за 11 лет в паре 
с долларом в ожидании запуска QE в 

еврозоне
Евро в ходе торгов в пятницу близок к минимуму за 11 лет 

в паре с долларом после того, как накануне Европейский 
центральный банк (ЕЦБ) обнародовал подробности 
программы выкупа активов, сообщает агентство Bloomberg.

Единая валюта в ходе торгов 6 марта стоила $1,1023 
по сравнению с $1,1029 на завершение сессии в четверг, 
в ходе которой ее курс опускался до $1,1007 - минимума 
с сентября 2003 года.

Иена укрепилась в паре с долларом на 0,1%, до 
119,99/$1. Стоимость японской нацвалюты в паре с евро 
увеличилась также на 0,1%, до 132,30 иены.

ЕЦБ запустит программу количественного смягчения 
(QE), получившую в еврозоне название «программа по-
купок в публичном секторе» (PSPP), с 9 марта. Объемы 
покупок всех активов будут составлять до 60 млрд евро в 
месяц. Программа продлится до конца сентября 2016 
года или до стабильного улучшения инфляции в направ-
лении таргетируемых банком 2% годовых.
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ЕЦБ также улучшил оценку роста ВВП в еврозоне на 
2015 год с 1% до 1,5%, на 2016 год - с 1,5% до 1,9%. Про-
гноз для 2017 года опубликован впервые и составля-
ет  2,1%.

В пятницу участники рынка ожидают новых данных о 
занятости в США. Уровень безработицы в США в февра-
ле 2015 года снизился до 5,6% с 5,7% январе, предпо-
лагают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост числа рабо-
чих мест в стране на 234 тыс. после увеличения на 
257  тыс. в январе. Министерство труда США обнародует 
эти данные в пятницу в 16:30 мск.

При подготовке раздела «Новости» использованы 
материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКТ 15
2. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 33
3. ПАТ АНДРУШІВСЬКЕ 7
4. ПРАТ АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ВІСТЕК»
6

5. ПРАТ АТ-ЗВ’ЯЗОК 26
6. ПРАТ БЕЛКОМ 9
7. ПАТ БЕРЕЖАНИГАЗ 41
8. ПРАТ БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 6
9. ПАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 25

10. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 17
11. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»
12

12. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ «ЯРОСЛАВНА»

39

13. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО РЕМОНТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

37

14. ПАТ ГУСЯТИНГАЗ 33
15. ПАТ ГУСЯТИНГАЗ 40
16. ПАТ ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 14
17. ПРАТ ЕЛЕКТРО 37
18. ПАТ ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» 23
19. ПРАТ ЗАВОД «РУСАВА» 18
20. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

«ПОЛІССЯ»
29

21. ПАТ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 9
22. ЗАТ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
40

23. ПАТ ЗАПОРІЖКОКС 13
24. ПАТ ЗАПОРІЖКОКС 40
25. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 22
26. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 24
27. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1 22
28. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХПП 28
29. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» 30
30. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4» 8
31. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» 8
32. ПАТ ІМЕКСБАНК 6
33. ПАТ ІМЕКСБАНК 36
34. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 13
35. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 10
36. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 

«СТОЛИЧНИЙ»
38

37. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 32
38. ПАТ КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР
19

39. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 34
40. ПРАТ ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ 32
41. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 16
42. ТОВ ЛІЗИНГ ІТ-СПВ 10
43. ПРАТ МАГАЗИН №100 23
44. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» 21
45. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ 5

46. ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 39
47. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 4
48. ПАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 30
49. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 36
50. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 16
51. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 21
52. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 7
53. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 34
54. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ТЕНІСНИЙ ЦЕНТР «ТАС-ТЕНІС 

ЦЕНТР»
13

55. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ 
УКРАЇНА»

29

56. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«СОЗИДАТЕЛЬ»

20

57. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 11
58. ПАТ ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 24
59. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 8
60. АТ ПКТБ «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» 23
61. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ТЕХНІКИ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»
24

62. ПАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 26
63. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 5
64. ПРАТ РЕАГЕНТ 20
65. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3 31
66. ПАТ СВІТ 28
67. ПРАТ СІВЕРСЬКЕ 25
68. ПАТ СПЕЦМЕБЛІ 20
69. ПРАТ СПОРТЕК 27
70. ПРАТ СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР 36
71. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОІНМЕД» 15
72. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕРЕН» 17
73. ПРАТ СУМСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15954
35

74. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 19
75. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 41
76. ПАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ 

МОНОКРИСТАЛІВ»
11

77. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 18
78. ПАТ ТРАНС-ЛЕГІОН 27
79. ПАТ ТРАНСПОРТНИК 35
80. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОМАШ»
37

81. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

22

82. ПРАТ УКРЗЕРНОІМПЕКС 12
83. ПРАТ УНІВЕРСАМ №16 10
84. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 11
85. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 31
86. ПАТ ХІМТЕПЛОМАШ 38
87. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10573 
19

88. ПАТ ЧОРНОМОР 31
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «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 № 15041
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
06.03.2015 р. 


