
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР  
оприлюднює результати засідання 

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) повідомляє про результати засідання 
регулятора фондового ринку, що відбулося 19 лютого 
2015 року.

За результатами розгляду питань порядку денного при-
йняті рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про 
фінансову систему України в особливий 
період»

рішення 
прийнято

2. Щодо проекту Закону України 
«Про внесення змін до Закону 
України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» 
(щодо застосування спеціальних обмеж-
увальних заходів)» (реєстраційний № 2021 
від 04.02.2015) 

рішення 
прийнято

3. Щодо проекту Закону України 
«Про внесення змін до статті 41 Закону 
України «Про акціонерні товариства» 
(щодо зниження відсоткової ставки для 
кворуму) (реєстраційний № 2045 від 
05.02.2015)

рішення 
прийнято

4. Щодо проекту Закону України «Про 
страхування» (реєстраційний №1797-1 від 
06.02.2015)

рішення 
прийнято

5. Щодо проекту Закону України «Про 
особливості корпоратизації державного 
підприємства «Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний 
завод імені О. М. Макарова» 

рішення 
прийнято

6. Про погодження проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про затверджен-
ня плану заходів щодо реалізації Стратегії 
реформування системи захисту прав спожи-
вачів на ринках фінансових послуг на 2012 
– 2017 роки»

рішення 
прийнято

7. Про визнання таким, що втратило чинність 
рішення Комісії від 23.12.2014 №1820 «Про 
надання повноважень»

рішення 
прийнято

8. Щодо делегування представника від 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку до складу Аудиторської 
палати України 

рішення 
прийнято

9. Щодо врегулювання питання забезпечен-
ня подальшого обліку прав на цінні папери, 
що були знерухомлені до набрання чинності 
Законом України «Про депозитарну систему 
України» у номінального утримувача – збері-
гача ПАТ «ІНГ Банк Україна», на рахунках у 
цінних паперах їх власників у депозитарній 
установі ПАТ «Сітібанк» 

рішення 
прийнято

10. Щодо анулювання ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитарної 
установи ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»

рішення 
прийнято

11. Щодо анулювання ліцензій на прова-
дження професійної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної діяльності, а саме: 
депозитарної діяльності депозитарної 
установи; діяльності із зберігання активів 
інститутів спільного інвестування, ПАТ АБ 
«ПОРТО-ФРАНКО»

рішення 
прийнято
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12. Про переоформлення ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами) ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТ-
МЕНС»

рішення 
прийнято

13. Про переоформлення ліцензій на 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ПАТ «УНІКОМБАНК» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 
26287625)

рішення 
прийнято

14. Про погодження проекту
 постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку надан-
ня державними органами та органами 
місцевого самоврядування, державними реє-
страторами інформації про фінансові 
операції та їх учасників до Державної 
служби фінансового моніторингу»

рішення 
прийнято

15. Про погодження проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
діяльності Української державної акціонерної 
холдингової компанії «Укрпапірпром»

рішення 
прийнято

16. Щодо реєстрації випуску та 
проспекту емісії акцій Публічного 
акціонерного товариства «Перехідний банк 
«Кристалбанк»

рішення 
прийнято

17. Щодо реєстрації звіту про результати 
розміщення (обміну) акцій Публічного 
акціонерного товариства «Кінг Айс»

рішення 
прийнято

18. Щодо зупинення обігу акцій Приватного 
акціонерного товариства Компанії 
з управління активами «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТ-
МЕНТС» 

рішення 
прийнято

19. Інформація про стан кадрової роботи та 
з питань дотримання законодавства про 
державну службу в Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку за 2014 
рік

до відома

20. Про переоформлення ліцензій 
на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ 
ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 
38414567)

рішення 
прийнято

21. Щодо анулювання ліцензій на прова-
дження професійної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», 
ідентифікаційний код юридичної особи 
37090304

рішення 
прийнято

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 кор-

поративних фінансів, на підставі рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013р. 
№ 2484, пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013р. 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за №822/23354, та відповідно до документів, 
наданих Публічним акціонерним товариством «Ко-
меРЦІйНий БаНК «еКСПоБаНК», місцезнаходження: 
01054, м. Київ, вул.  Дмитрівська, 18/24, код за ЄДРПОУ: 
09322299, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією 
акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних 
акцій Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» - розпорядження № 9 -КФ- З 
від 18 лютого 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 пункту 4 глави 5 роз-
ділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за № 171/24948, із змінами 
та доповненнями, та відповідно до документів, наданих 
ТОВ «Електрохімпром», код за ЄДРПОУ: 31785134, 
51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул.  Спаська, 7-А, на зупинення обігу облігацій у зв`язку 
з припиненням емітента облігацій, зупинено обіг обліга-
цій серії «А» тов «електрохімпром» (свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій від 21.11.2011 року №177/2/11, 
видане 03.05.2012 року Державною комісією з  
цінних паперів та фондового ринку) – розпорядження 
№ 19 – КФ - Зо-о від 19 лютого 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, на підставі пункту 4 глави 5 розділу ІІІ Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№  171/24948, із змінами та доповненнями, та відповідно до 
документів, наданих ТОВ «Електрохімпром», код за ЄДРПОУ: 
31785134, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Спаська, 7-А, на зупинення обігу облігацій у зв`язку з при-
пиненням емітента облігацій, зупинено обіг облігацій серії «В» 
тов «електрохімпром» (свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій від 28.11.2012 року №281/2/12, видане 
27.05.2013  року Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку) – розпорядження № 20 – КФ - Зо-о від 
19  лютого 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі пункту 4 глави 5 розділу 
ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
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приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948, із змінами та доповне-
ннями, та відповідно до документів, наданих ТОВ «Елек-
трохімпром», код за ЄДРПОУ: 31785134, 51200, Дніпропе-
тровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, 7-А, на 
зупинення обігу облігацій у зв`язку з припиненням емітен-
та облігацій, зупинено обіг облігацій серії «С» тов «елек-
трохімпром» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 

від 21.11.2013 року №221/2/2013, видане 29.04.2014 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку) – розпорядження № 21 – КФ - Зо-о від 19 люто-
го 2015 року.

19.02.2015 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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ШаНовНий аКЦІоНеР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕ-

ГАТНИЙ ЗАВОД» код за ЄДРПОУ-00232124, 36009, м. Полтава, вул. Зінь-
ківська,57 повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів відбу-
дуться 25 березня 2015 р. о 12-00 год. за адресою: м.Полтава, 
вул.  Зіньківська, 57, зал №1

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 11-00 до 11-45. 
Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах 
акціонерів – на 24.00 годину 19 березня 2015 року.

ПоРядоК деННий
1.Обрання членів лічильної комісії, визначення термінів її повнова-

жень. 
2.Звіт Генерального директора ПАТ «ПААЗ» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяль-
ності на 2015 рік.

3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства у 2014 році. 

4.Затвердження річного звіту ПАТ «ПААЗ» за 2014 рік.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ «ПААЗ».
6.Про прибуток (збиток) Товариства у 2014 році, виплату дивідендів за 

підсумками роботи у 2014 році та формування фондів ПАТ «ПААЗ» у 
2015  році. 

7.Про затвердження договорів, укладених ПАТ» ПААЗ» в 2014 році.
8.Про попереднє схвалення договорів, які можуть вчинятися 

ПАТ  «ПААЗ» протягом року.
9.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
10.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів 

Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
11.Про зміни в складі органів управління.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства ( тис.грн.)* 2014 рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 743 405 788 213
Основні засоби 73 016 73 533
Довгострокові фінансові інвестиції 157 905 157 905
Запаси 24 191 18 863
Сумарна дебіторська заборгованість 482 644 534 844
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 190 1 879
Нерозподілений прибуток - 112 352 -24 096
Власний капітал - 87 136 1 120
Статутний капітал 25 216 25 216
Довгострокові зобов'язання 445 078 409 790
Поточні зобов'язання 385 463 377 303
Чистий прибуток (збиток) -88 256 -35 915
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100863020 100863020

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

––– –––

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

––– –––

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

968 1000

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер 
має право брати участь у Загальних зборах акціонерів персонально або 
через свого представника. Участь у Загальних зборах є добровільною. Ак-
ціонер самостійно вирішує брати чи не брати йому участь у Загальних збо-
рах акціонерів.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер обов’язково пови-
нен мати при собі документ, що посвідчує його особу ( паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу згідно діючого законодавства України). У ви-
падку реалізації права участі в Загальних зборах акціонерів через пред-
ставника чи уповноважених осіб, останні зобов’язані надати довіреність, 
яка посвідчує повноваження та документ, що посвідчує його особу.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайо-
митися за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, 57, кабінет № 317, з 14-00 
до 16-00 -понеділок,-четвер, з 25 лютого 2015р. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Литовчен-
ко А.П. Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку ден-
ного зборів шляхом надання таких пропозицій в письмовому вигляді на ім’я 
Генерального директора Литовченка А.П. за адресою: 36009, м.Полтава, 
вул. Зіньківська, 57не пізніше, ніж за 20 днів до їх скликання, а щодо канди-
датів до складу органів товариства — не пізніше ніж за 7 днів, враховуючи 
строк обігу поштової кореспонденції між поштовими відділеннями акціоне-
ра і ПАТ «ПААЗ» відповідно.

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

Крім цього, нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему 
України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які 
уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах. Для 
укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитар-
ної установи ТОВ «КрАЗ-Капітал» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, 
проїзд Ярославський, 2, тел. (0536) 76-63-07). Акціонер, який не уклав та-
кий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосують-
ся тільки голосування на загальних зборах та скасовуються протягом одно-
го робочого дня після укладання договору. Акціонерам, які вже укладали 
договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не 
потрібно.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опублікова-
но в газеті Відомості НКЦПФР

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомлені
Генеральний директор  а.П. литовченко

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолтавСЬКий автоаГРеГатНий Завод»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПаРитет»

повідомляє
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

31.03.2015 р. о 13 год. 00 хв. за адресою 39609, України, 
Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 12 год. 30 хв. до 12 год. 
50  хв.

Порядок денний:
1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічиль-

ної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт директора ПрАТ «Паритет» Безуглого О.Б. за підсумками роботи 

за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Паритет» за підсумками роботи за 

2014  рік.
4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Паритет», рішень Наглядової ради ПрАТ «Паритет» за 2014  рік.
5. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату диві-

дендів за 2014 рік. (доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ «Паритет»– 
Олещенко О.О.). 

6. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ «Паритет» на 2015.р. 
(доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ «Паритет» – Олещенко  О.О.). 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах –27.03.2015 р. Для участі у зборах при собі мати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба 
мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно 
до чинного законодавства України. Ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Ви можете звернув-

шись за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 13.00 до 16.30 у при-
ймальну Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» - Безуглого О.Б., а в день 
проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. довідки за 
телефоном: (05366) 4-21-91.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)
Найменування показників Період

Звітний 
2014 рік

Попередній

Усього активів 1853,5 1180,1
Основні засоби 469,1 516,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 585,8 366,9
Сумарна дебіторська заборгованість 793,1 296,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,5 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -367,1 -257,7
Власний капітал - -
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1060,5 1003,9
Чистий прибуток (збиток) -367,1 -257,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність робітників на кінець періоду 
(чоловік)

39 42
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ІНФоРмаЦІйНе ПовІдомлеННя 
ПРо ПРоведеННя ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЧеРНІ-
ГІвСЬКий автоЗавод», місцезнаходження: 14007, Чернігівська 
область, м. Чернігів, проспект Миру, 312, повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 березня 2015 р. о 
13.00 за адресою: 14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект 
миру,  312, адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24 годину 20.03.2015 р..

Реєстрація акціонерів буде проводитись 25 березня 2015 р., за місцем 
проведення загальних зборів, з 12.30 до 12.55. Для реєстрації Акціонери 
повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та дові-
реність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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

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

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014-й 
рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2014-й рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії за 2014-й рік.

6. Затвердження рішень Наглядової ради.
7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015-й рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по 

підсумкам роботи за 2014-й рік.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову 

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

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості 
таких правочинів.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 215668 217670
Основні засоби 60283 61071
Довгострокові фінансові інвестиції 128 128
Запаси 107288 95617
Сумарна дебіторська заборгованість 38571 43904
Грошові кошти та їх еквіваленти 1686 1312
Нерозподілений прибуток -3764 -2252
Власний капітал -3074 -1562
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов'язання 121856 117727
Поточні зобов'язання 121856 101505
Чистий прибуток (збиток) -981 20156
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

333 477

З матеріалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підго-
товки до загальних зборів документами, пов’язаними з порядком денним 
загальних зборів акціонерів, Акціонери (їх представники) можуть ознайо-
митися за місцем знаходження Товариства (14007, Чернігівська область, 
м.  Чернігів, проспект Миру, 312, адміністративний корпус, 3-й поверх, 
прий мальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а в 
день проведення зборів – у місці їх проведення. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники 
акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодав-
ством України.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – заступник голови правління з економіки і фінансів Віннічен-
ко Валентина Василівна.

довідки за телефоном: (0462) 610-146.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Купцов Валерiй Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.02.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ФоНдова КомПаНІя «авто-
алЬяНС-ІНвеСт»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896
5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. текст Повідомлення 

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-
інвест» повідомляє, що 18.02.2015 від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік 
акціонерів станом на 16.02.2015, у зв'язку з чим стало відомо, що:

пакет власника «фізична особа», який становив 242 070 шт. або 64,552% 
голосуючих акцій емітента, зменшився до 167 820 шт. або 44,752% голо-
суючих акцій.

У переліку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власності на 
цiннi папери, тому у полі «дата зміни» зазначається дата, станом на яку 
складений перелік.

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

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

2. Голова правління тараненко д. Г. 
18.02.2015 р.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «одеСаГаЗ»
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 
«Одесагаз»

2. Код за ЄДРПОУ 03351208
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, Одарiя,1
4. Міжміський код, телефон та факс /048/ 723-75-92 /048/ 723-75-94
5. Електронна поштова адреса akzii@odgaz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://stockmarket.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

Наказом № 23-К вiд 16.02.2015 року головного бухгалтера центральної 
бухгалтерiї ПАТ «Одесагаз» Оргеєву Людмилу Володимирiвну звiльнено з 

займаної посади 16.02.2015 року на пiдставi заяви Оргеєвої Л.В.; особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних ; Особа часткою в статутному 
капиталi емiтента не володiї; непогашеної судимостi за корисливi та поса-
дови злочини не має; перебувала на посадi 9 рокiв.

Посадова особа Бондаренко Руслан Євгенович призначено з 17.02.2015 
року виконуючим обов’язки головного бухгалтера центральної бухгалтерiї 
ПАТ «Одесагаз»; особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; 
часткою в статутному капиталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадови злочини не має.Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом п’яти рокiв — провiдний бухгалтер-ревiзор, заступник головного 
бухгалтера ПАТ «Одесагаз». 

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 Герасименко Вiталiй Олесандрович
Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.02.2015
(дата)
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ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво аКЦIоНеРНий БаНК “СтолиЧНий”
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
аКЦIоНеРНий БаНК "СтолиЧНий"

2. Код за ЄДРПОУ 20028816
3. Місцезнаходження 40035, м. Суми, Харкiвська, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 65- 98- 15 (0542) 65- 98- 15

5. Електронна поштова 
адреса

l.gubska.sumy@cap.com.ua

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

http://stolychnyi.ua/osobliva-nformaczya.html

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

2. текст повідомлення
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ 
з/п дата зміни

дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером

Повне найменуван-
ня юридичної особи 

- власника пакета 
акцій або зазначен-
ня "фізична особа"

Код за ЄдРПоУ - для юридичних осіб - рези-
дентів або ідентифікаційний код з торго-

вельного, судового або банківського 
реєстру країни, де офіційно зареєстрований 
іноземний суб'єкт господарської діяльності 

- для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
1 23.01.2015 16.02.2015 Фiзична особа - 43.3372 49.2835
2 23.01.2015 16.02.2015 Фiзична особа - 13.5363 14.1568
Зміст інформації:
На пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ "СТОЛИЧНИЙ", 
отриманого вiд депозитарiю ПАТ " Нацiональний депозитарiй України" станом на 13.02.2015 року, повiдомляємо про збiльшення пакету акцiй власників , 
яким належало 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 
- фiзична особа 1 збiльшила пакет акцiй, що їй належить з 43.3372% до 49.2835%. Розмiр пакета акцiй акцiонера з урахуванням збiльшення становить 
74 583 142 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 74 583 142,00 грн. (49.2835%). 
- фiзична особа 2 збiльшила пакет акцiй, що їй належить з 13.5363 % до 14.1568 %. Розмiр пакета акцiй акцiонера з урахуванням збiльшення становить 
21 424 205 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 21 424 205,00 грн. (14.1568 %).
Дата отримання вiд депозитарiю реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ 
"СТОЛИЧНИЙ" - 16.02.2015 року.

3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-

конодавством. 
Голова Правління 
Пат аБ ″СтолиЧНий″  Г. м. Шульженко

18.02.2015 року

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
27  березня 2015 року о 16-ій годині у приміщенні інженерно-
лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: 
м.  Кременчук, вул.60  років Жовтня,4.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства у 2014 році та основні напрямки його діяльності у 
2015 році.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирі-

шення питання про виплату дивідендів за 2014 рік.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається 

станом на 24 годину 23 березня 2015 р. Реєстрація учасників зборів з 
14-00 до 15-40. Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів по-
трібно мати паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену 
відповідно до чинного законодавства України. На зборах не обов’язково 
бути присутнім особисто. Довіреність, що Ви оформили раніше, дійсна 
і в 2015 році.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна 
ознайомитися у секретаря корпоративного (в робочі дні, з 8 до 17–ї 
години, каб.205, вул. 60 років Жовтня,4 , інженерно-лабораторний кор-
пус). Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю 
корпоративному в письмовій формі , тел. (0536) 76-51-11.

Згідно закону України «Про депозитарну систему » №5178-VI від 
06.07.12 р., який набрав чинности з 12.10.13 р., кожен власник цін-
них паперів повинен укласти з обраною емітентом депозитарною 
установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ належних йому прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі. Цінні папери власників, які не уклали договір, не 
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента. 

Якщо ви ще не уклали договір про обслуговування рахунку в 
цінних паперах , Вам необхідно звернутись до депозитарної установи 
ТОВ «ПРФД» за адресою: м. Кременчук, вул.60 років Жовтня,2, Палац 
культури «Кредмаш», кімнати 12,13.

Щоб уникнути проблем під час реєстрації, акціонерам, у яких відбу-
лися зміни реквізитів (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, паспортні 
дані), необхідно також звернутися до депозитарної установи 
ТОВ  «ПРФД». Телефони для довідок: (0536)76-50-39, (0536)74-10-12.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-
сайті Товариства www.kredmash.com протягом 10 робочих днів після 
закриття загальних зборів.
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства, тис. грн.

Найменування показника
Період

 Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 309 497 223 188
Основні засоби 79 255 63 168
Довгострокові фінансові інвестиції 4 212 4 212
Запаси 100 803 78 249
Сумарна дебіторська заборгованість 53 147 51 440
Грошові кошти та еквіваленти 69 597 23 208
Власний капітал 257 782 194 367
в тому числі:
Статутний капітал 8 543 8 543
Нерозподілений прибуток 50 842 20 340
Чистий прибуток 50 842 20 340
Довгострокові зобов’язання 611 865
Поточні зобов’язання 51 104 27 956
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341 719 341 719
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 204 2 412

Голова правління-
Генеральний директор  тверезий о.в.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КРемеНЧУЦЬКий Завод доРоЖНІХ маШиН»



№35, 20 лютого 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «оРлаН»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН» (надалі 

ПАТ  «ОРЛАН», або Товариство) повідомляє Вас, що 25 березня 2015  року 
о 09.30 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. м. донця, 29, актова 
зала, відбудуться загальні збори акціонерів товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 березня 2015 року з 09.00 год. до 09.20 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 19.03.2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 24 березня 2015 року (включно) з понеділка 
по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 
13.30  год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, актова зала. 
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова 
Правління ПАТ «ОРЛАН» Мельник Руслан Васильович.

25 березня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

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

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

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

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

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

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

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-

плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кош-
торису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

основні показники фінансово-господарської діяльності
Пат «оРлаН» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів  329589 213302
Основні засоби  209453 155937
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 14968 10836
Сумарна дебіторська заборгованість  104797 46100
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 5
Нерозподілений прибуток -109676 -76819
Власний капітал -42357 -9500
Статутний капітал 10793 10793
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 371946 222802
Чистий прибуток (збиток) -32857 -8563
Середньорічна кількість акцій (шт.) 166050 166050
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 114 102

Телефон для довідок: (044) 497-12-27, 404-10-04
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

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

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

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

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

Пат «оРлаН»

ШаНовНІ аКЦІоНеРи!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «алЬ-

ЦеСт», що знаходиться за адресою:08130, Україна, Київська область, 
Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Пе-
тропавлівська, будинок 4, інформує про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів
дата та час реєстрації 
учасників Зборів: 26 березня 2015 року з 10.00 до 11.00
дата та час відкриття 
Зборів: 26 березня 2015 року об 11.00
місце реєстрації учасників та 
проведення Зборів: 

08130, Україна, Київська область, 
Києво-Святошинський район, 
село Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Петропавлівська, 
будинок 4

дата складання переліку 
акціонерів, які мають право 
на участь у зборах: 20 березня 2015 року 

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії та затвердження 

регламенту зборів.
2. Про затвердження укладених угод та внесення змін до них. 
3. Про операції з активами (продаж, купівля та інше).
4. Про залучення фінансування (кредити, лізинг та інше).
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повнова-

жень.
для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, за-
свідчену належним чином.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська 
область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Петропавлівська, будинок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з 
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00.

Генеральний директор  тронько о.о.
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 ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БІлоЦиНК»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, 

вул. Городиська
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК» (ПРАТ «БІЛО-
ЦИНК») повідомляє Вас, що 26 березня 2015 року о 17.00 годині за адре-
сою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село мала 
Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРат «БІлоЦиНК», кабінет директо-
ра ПРат «БІлоЦиНК», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
будеться 26 березня 2015 року з 16.30 год. до 16.50 год. за адресою: Україна, 
Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, 
будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», приймальня директора ПРАТ «БІЛОЦИНК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.03.2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 березня 2015 року (включ-
но) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 
13.00  год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, Київська область, Білоцерків-
ський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», 
в приміщенні бухгалтерії ПРАТ «БІЛОЦИНК». Відповідальна за ознайомлення 
з матеріалами зборів особа – Директор ПРАТ «БІЛОЦИНК» Міщенко М.В.

26 березня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

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

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства. 

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

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кош-
торису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
16. Внесення та затвердження змін до внутрішніх Положень Товари-

ства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шля-
хом викладення Положень в новій редакції.

17. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПРат «БІлоЦиНК» (тис. грн.) 
Найменування показника 2014 рік 2013 рік

Усього активів  19605,5 17099,6
Основні засоби  12395,7 8170,2
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 229,9 119,1
Сумарна дебіторська заборгованість  6979,9 8805,9
Грошові кошти та їх еквіваленти - 4,4
Нерозподілений прибуток (7084,6) (5795,7)
Власний капітал - -
Статутний капітал 1578,0 1578,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) (1288,9) (1068,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18

Телефон для довідок:  (0456)32-56-46
 (0456)32-56-32

ПРат «БІлоЦиНК» 

до УваГи аКЦІоНеРІв 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «ГаЗІНвеСт» 

(код ЄДРПОУ 33700005, 
місцезнаходження: Україна, 77400, Івано-Франківська область, 

Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Горбаля, 7)
Правління Приватного Акціонерного Товариства «ГАЗІНВЕСТ» пові-

домляє всіх акціонерів Товариства про скликання чергових Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2015 року о 11:00, за адре-
сою: м.  Івано-Франківськ, вул. Бориславська, 29, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів проводиться 14 квітня 2015 року з 10:15 до 
10:45 по місцю проведення чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства. 

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, – 08 квітня 2015 року.

Перелік питань, 
що виносяться Порядком денним на голосування:

1. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів, 
лічильної комісії, 

2. Прийняття рішень з питань регламенту та порядку проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність 
у 2014р.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р. та прийняття рішення за 

наслідками розгляду Звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. та прийняття рішення за 

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

ства за 2014р. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. Про виплату 

дивідендів.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015р.
9. Обрання Ревізійної комісії.
Пропозиції щодо змін Порядку денного чергових Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства, будуть прийматися Наглядовою радою Товариства 
до 25.03.2015 року. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Борислав-
ська,  29, каб. №4, або email: gazinvest.if@gmail.com

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

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

Голова правління  І.м.вінтонюк
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Шановний акціонер 

Пат «БУдГІдРавлІКа»  !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціоне-

рів ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва  «БУдГІдРавлІ-
Ка», код за ЄДРПОУ 05790352, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, 
вул. Мельницька, 28-а (далі - Товариство), які відбудуться 24  берез-
ня 2015 року об 11.00 за адресою: 65005, м. одеса, вул.  мель-
ницька, 28-а, 3-й поверх, приміщення столової (кімната №27). 
Реєстрація учасників загальних зборів з 10.00 до 10.50 у день та 
за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціоне-
рам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує 
особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифі-
кує особу та документ, що підтверджує повноваження представника 
на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного за-
конодавства України.    

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів. 

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - 
господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затверджен-
ня.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 
Товариства за 2014 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та 
його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 

7. Затвердження річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених чинним законодавством.
9. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства. Обрання ліквіда-

ційної комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства 
та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після за-
доволення вимог кредиторів.

10.Зменьшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення 
номінальної вартості акцій. Випуск акцій нової номінальної вартості. 
Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зменшенням ста-
тутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 18 березня 2015 року. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 28-а, 4-й поверх, кімната 
№ 3. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — генеральний директор Федотов В.В.

довідки за телефоном (0482) 34-95-50  

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

Найменування
показника

період

звітний попере-
дній

Усього активів 3848 3884
Основні засоби 1120 796
Довгострокові фінансові інвестиції 171 171
Запаси 1765 2104
Сумарна дебіторська заборгованність 783 812
Грошові кошти та еквіваленти 9 1
Нерозподілений прибуток -14886 -14092
Власний капітал 2988 3028
Статутний капітал 16890 16890
Довгострокові зобов’язання 347 230
Поточні зобов’язання 512 -
Чистий прибуток (збиток) -794 -3192
Середньорічна кількість акцій (шт.) 67560000 67560000
Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець  періоду 
( осіб)

5 8

Генеральний директор  Федотов в.в.

Шановний акціонер 

ПРат «БУдГІдРавлІКа» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціо-

нерів ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «БУдГІ-
дРавлІКа», код за ЄДРПОУ 31681688, місцезнаходження: 65005, 
м. Одеса, вул. Мельницька, 28-а (далі - Товариство), які відбудуть-
ся 24 березня 2015 року о 14.00 за адресою: 65005, м. одеса, 
вул. мельницька, 28-а, 5-й поверх, кімната № 3. Реєстрація 
учасників загальних зборів з 13.20 до 13.50 у день та за місцем 
проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Това-
риства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу 
(паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує 
особу та документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного за-
конодавства України. 

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

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів. 

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансо-
во  - господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвер-
дження.

4. Звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Това-
риства за 2014 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та 
його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Ревізора, звіту виконавчого органу Товариства. 

7. Затвердження річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 

передбачених чинним законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах — станом на 24 годину 18 березня 2015 року. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акці-
онери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, 
вул.  Мельницька, 28-а, 5-й поверх, кімната № 3. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генераль-
ний директор Максімов А.Г.

довідки за телефоном (048) 732-06-13 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування
показника

період

звітний попере-
дній

Усього активів 14499 13608
Основні засоби 5728 6116
Довгострокові фінансові інвестиції 4310 4310
Запаси 2018 1866
Сумарна дебіторська 
заборгованність

2078 1313

Грошові кошти та еквіваленти 365 3
Нерозподілений прибуток -4055 -3418
Власний капітал 42 49
Статутний капітал 10964 10964
Довгострокові зобов’язання 3734 3909
Поточні зобов’язання 3814 2104 
Чистий прибуток (збиток) -637 -1817
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10964000 10964000
Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Численність працівників на кінець 
періоду ( осіб)

172 183

Генеральний директор  максімов а.Г.
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Шановні акціонери

Пат «ЮГЦемеНт»
В доповнення до повідомлення про скликання чергових загальних збо-

рів акціонерів ПАТ «ЮГцемент» розміщеного в газеті «Відомості НКЦПФР» 
№19 від 29.01.2015 р., та на виконання Рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку України «Про розкриття інформації в загаль-
ному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних 
зборів» №324 від 26.05.2006 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.06.2006 р. за №698/12572, розміщуємо інформацію про осно-
вні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЮГцемент» за 
2014 рік.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 
Пат «ЮГцемент» за 2014 р. (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 833 046 758 620
Основні засоби 416 834 418 508
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 181 689 156 829
Сумарна дебіторська заборгованість 25 307 46 800
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 815 49 015
Нерозподілений прибуток (55 353) 183 523
Власний капітал 49 465 288 341
Статутний капітал 6 237 6 237
Довгострокові зобов‘язання 672 627 391 065
Поточні зобов‘язання 110 954 79 379
Чистий прибуток (збиток) (238 878) (42 851)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 386 092 1 386 092
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

506 545

Додаткову інформацію щодо чергових Загальних зборів акціонерів 
можна отримати за телефоном (0512) 59-45-01

Рада директорів Пат «ЮГцемент»

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ХоУмвоРлд»

2. Код за ЄДРПОУ 
35645397
3. Місцезнаходження 
03039 місто Київ вулиця Миколи Грінченка, 18, літ. «А»
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 353-32-22 (044) 353-32-22
5. Електронна поштова адреса 
35645397@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://35645397.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пере-
вищує 25 відсотків статутного капіталу

II. текст повідомлення 
1).16 лютого 2015 року на засiданнi Загальних зборiв акціонерів ПАТ 

«ХОУМВОРЛД» (протокол № 4 вiд 16.02.2015 р.) прийнято рiшення про 
розмiщення iменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облiгацiй 
серiї «А» у кiлькостi 265 000 штук на суму 265 000 000,00 грн. (двісті шіст-
десят п’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок), спосiб розмiщення - публiчний. 
Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється самостiйно, через фондову бiржу 
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», без залучення андеррайтера.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних 
сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв 
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до 
розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 
205,47%

Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторин-

ному ринку цінних паперів;
- отримати номінальну вартості облігацій при настанні строку їх пога-

шення;
- пред'являти облігації Емітенту до викупу на умовах та в порядку, що 

визначені в цьому Проспекті емісії та Рішенні про публічне розміщення 
облігацій Емітента;

- надавати облігації в заставу;
- здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному 

законодавству України.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi 

емiтентом.
Оплата за облiгацiї проводиться у нацiональнiй валютi України - гривнi. 

Оплата за облiгацiї здiйснюється в термiни, визначенi умовами бiржового 
контакту (договору купiвлi-продажу), але не пiзнiше дати закiнчення укладен-
ня договорiв з першими власниками облiгацiй, шляхом перерахування пер-
шими власниками цiнних паперiв грошових коштiв на рахунок Емiтента.

Розміщення облігацій здійснюється з метою залучення грошових кош-
тів для здійснення прямих та портфельних інвестицій в підприємства різ-
них галузей України та здійснення інвестиційної діяльності через інститути 
спільного інвестування шляхом придбання інвестиційних сертифікатів ін-
вестиційних фондів.

Основні напрями використання залучених коштів: 
100 % залучених фінансових ресурсів будуть спрямовані на здійснен-

ня прямих та портфельних інвестицій в підприємства різних галузей Укра-
їни в обмін на корпоративні права та (або) боргові зобов’язання таких 
юридичних осіб, та здійснення інвестиційної діяльності через інститути 
спільного інвестування шляхом придбання інвестиційних сертифікатів ін-
вестиційних фондів.

Придбання цiнних паперiв членами уповноваженого органу ПАТ «ХО-
УМВОРЛД», що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, не пла-
нується.

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачено.
III. Підпис 

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

2.
Директор Доронін С.О.

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

(дата) 

 ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«дIвI БаНК»

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 «ДIВI БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 8 вiд 17.02.2015р.) 

прийнято рiшення про припинення повноважень Кузика Андрiя Богдано-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) як члена Спосте-
режної ради з 18.02.2015р. за власним бажанням. Пiдстава - заява Кузи-
ка  А.Б. вiд 02.02.2015р. та рiшення Спостережної ради №8 вiд 17.02.2015р. 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «ДIВI БАНК» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спо-
стережної перебував з 23.01.2015р. по 17.02.2015р. Замiсть посадової 
особи нiкого не призначено.

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

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

Заступник Голови Правління – 
директор Юридичного департаменту 
Пат «дІвІ БаНК»  І.І. долуда

«19» лютого 2015р.
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ПовІдомлеННя
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво По 
ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФІКаЦІї «СУми-
ГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 40021, Украї-
на, Сумська область, м. Суми, вул. Лебединська, буд. 13, повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні 
збори») 27 березня 2015 року о 14.00 годині за адресою: м. Суми, 
вул.  лебединська, буд. 13 (в актовому залі товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюва-
тися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реє-
страції - о 13.00, закінчення реєстрації - о 13.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 23 березня 2015 р.

ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСитЬСя На ГолоСУваННя
(ПоРядоК деННий ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за під-

сумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: 40030, м. Суми, вул. О. Бе-
реста, 21 (юридичне управління, кім.310), щоденно (крім суботи та неділі) 
з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в 
день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними документами є Юрченко Ірина Миколаївна, начальник юридичного 
управління.

Довідки за телефоном (0542) 65-99-12.

Пат «СУмиГаЗ»

ПовІдомлеННя
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ХаР-
КІвГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 61109, 
Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні 
збори») 26 березня 2015 року о 14.00 годині за адресою: м. Харків, 
вул. Безлюдівська, 1 (в актовому залі товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюва-
тися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реє-
страції - о 13.00, закінчення реєстрації - о 13.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 20 березня 2015 р.

ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя 
(ПоРядоК деННий ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за під-

сумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Харків, вул. Безлюдів-
ська, 1 (відділ претензійно-позовної роботи, кім. 401), щоденно (крім 
суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. 
до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення 
акціонерів із зазначеними документами є заступник начальника управ-
ління правового забезпечення –начальник відділу претензійно-позовної 
роботи Юркова Т.С.

Довідки за телефоном (067) 244 4062. 

Пат «ХаРКІвГаЗ»

ПовІдомлеННя
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ХаРКІв-
мІСЬКГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 61004, 
Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Жовтневої революції, буд. 57/59 
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі – «Загальні збори») 26  березня 2015 року о 10.00 годині за адре-
сою: м. Харків, вул. Жовтневої революції, буд. 57/59 (в актовому залі 
товариства). 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 20 березня 2015 р.

ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСитЬСя На ГолоСУваННя 
(ПоРядоК деННий ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціо-
нери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Харків, 
вул.  Жовтневої революції. 57/59 (відділ правового забезпечення), 
щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня пе-
рерва з 12:30 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загаль-
них зборів  - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Те-
рещенко Ніна Петрівна.

Довідки за телефоном (057) 733-07-14, 763-07-92.

Пат «ХаРКІвмІСКГаЗ»
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ПовІдомлеННя 
ПРо ПРоведеННя ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв аКЦІоНеРІв

Пат «дРоГоБиЦЬКий Завод 
ЗалІЗоБетоННиХ виРоБІв»

Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів» (код за ЄДРПОУ 05505495, який знаходиться за адресою: 82103, 
Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61.) повідомляє, що черго-
ві Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів» відбудуться 27 березня 2015 року 
об 11 годині в залі засідань (2 поверх) приміщення адміністративного бу-
динку публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобе-
тонних виробів» за адресою: 82103, львівська область, м. дрогобич, 
вул. Фабрична, 61.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.30 до 11.00 год. в 
день та за місцем проведення зборів.

ПоРядоК деННий:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів публічного ак-

ціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та 
затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік, 
визначення основних напрямків діяльності публічного акціонерного това-
риства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ре-
візійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів».

5. Про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціо-
нерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 
рік, затвердження річного звіту публічного акціонерного товариства «Дро-
гобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, визначення порядку 
покриття збитків публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів» за підсумками роботи у 2014 році.

6. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попе-
реднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинюватись публічним 
акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 
2015 році.

7. Затвердження нової редакції положень: про загальні збори акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів», про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів», про правління публічного акціо-
нерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про 
ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів».

8. Вирішення питання стосовно реорганізації публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» шляхом зміни 
організаційно-правової форми товариства з публічного акціонерного това-
риства на товариство з додатковою відповідальністю. Призначення упо-
вноважених осіб щодо подання документів та здійснення необхідних дій з 
державної реєстрації рішення щодо припинення діяльності акціонерного 
товариства шляхом реорганізації (перетворення). 

9. Обрання голови та членів комісії з припинення акціонерного товари-
ства. Затвердження порядку, умов та терміну припинення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі 
акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства-
правонаступника, що створюється.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої 
пропозиції та зауваження до них можна у робочі дні за місцезнаходженням 
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів» за адресою: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул.. Фабрич-
на, 61. Призначити відповідальну особу за ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Бичко Олега Ігоровича. Контактний телефон: (097) 9799140.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах акціонерів, - станом на 24.00 год. 23.03.2015 року.

Для участі у зборах акціонери повинні пред’явити: документ, що посвід-
чує особу (паспорт); представники: довіреність на право участі у зборах та 
документ, що посвідчує особу (паспорт). 

оСНовНІ ПоКаЗНиКи
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 13714 12804
Основні засоби 6634 6324
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2332 1834
Сумарна дебіторська заборгованість 593 286
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 172
Нерозподілений прибуток 1188 470
Власний капітал 3228 2510
Статутний капітал 2034 2034
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10486 10341
Чистий прибуток (збиток) -511 -765
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8134862 8134862
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

34 34

Голова правління
Пат «дрогобицький завод
залізобетонних виробів» ______________ Княжев С.в.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СКФ УКРаїНа»

повідомляє, що Наглядовою Радою товариства прийнято рішення 
провести чергові річні загальні збори акціонерів 25 березня 2015 року 

за місцезнаходженням товариства за адресою: 
м. луцьк, вул.. Боженка, 34, в актовому залі аПК-2.

Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників зборів з 12.00 до 13.45 у 
день та у місці проведення зборів. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково, довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, мають право на участь в за-
гальних зборах, буде складено станом на 24 год. 20 березня 
2015  року.

ПоРядоК деННий:
1. Затвердження складу робочих органів зборів та регламенту обгово-

рення питань порядку денного.
2. Звіт Ради директорів 
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затверджен-

ня річного звіту Товариства за 2014 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
5. Звіт Наглядової Ради. 
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2014  рік 
7. Затвердження значних правочинів. 
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-

ку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням то-
вариства, за адресою м.Луцьк, вул..Боженка, 34, каб. 301, у робочі дні 

(з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 13.00, а в день проведення зборів  – 
також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами – начальник відділу з юридичних питань та 
корпоративних прав, Фокіна Вікторія Євгеніївна, тел..(0332) 783209. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2013 – 2014 р.р.(тис. грн)
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів  842 211 601 796 
Основні засоби  260 134 286 076 
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси  195 855 134 255 
Сумарна дебіторська заборгованість  146 776 114 615 
Грошові кошти та їх еквіваленти  187 916 49 271 
Нерозподілений прибуток 272 625  107 104
Власний капітал  589 552 424 031 
Статутний капітал  316 874 316 874 
Довгострокові зобов'язання  30 340 24 303 
Поточні зобов'язання  222 319 153 462 
Чистий прибуток (збиток) 165 521 47 743 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1267495630 1267495630
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 216 1 191 
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ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЮНІОН СТАНДАРД БАНК"

відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ "ЮСБ БАНК" (Протокол
№ 3/2015 від 09.02.2015 р.), Повідомляє про скликання річних (чергових)
загальних зборів акціонерів Банку, що відбудуться 18 квітня 2015 року о
10 годині 00 хвилин за Київським часом за адресою місцезнаходження
Банка: м. Одеса, вул. Гімназична, 21 (на 1-ому поверсі у залі для за-
сідань Банку).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 18 квітня 2015 року з 09 го-
дини 00 хвилини до 09 години 45 хвилини за Київським часом за адресою
місця проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавс-
тва України. Перелік акціонерів Банку, які мають право на участь у річних
(чергових) загальних зборах, складається станом на 24 годину 14 квітня
2015 року (за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України).

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ
"ЮСБ БАНК".

2. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціоне-
рів ПАТ "ЮСБ БАНК".

3. Розгляд та затвердження Звіту Правління ПАТ "ЮСБ БАНК" про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

4. Розгляд та затвердження Звіту Спостережної ради ПАТ "ЮСБ
БАНК" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спос-
тережної ради Банку.

5. Розгляд висновків та затвердження Звіту Ревізійної комісії ПАТ
"ЮСБ БАНК" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту та висновків Ревізійної комісії Банку.

6. Розгляд та затвердження Звіту (висновку) аудитора (аудиторської
фірми) про аудит річної фінансової звітності ПАТ "ЮСБ БАНК" за 2014 рік.
Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської
фірми.

7. Затвердження річних результатів діяльності банку, річного звіту, річ-
ної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНІОН СТАНДАРД БАНК" за 2014 рік.

8. Розподіл прибутку та покриття збитків ПАТ "ЮСБ БАНК" за підсум-
ками діяльності в 2014 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

10. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2015 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "ЮСБ БАНК" (тис. грн.)

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

Акціонери можуть ознайомитись з документами, що готуються до річ-
них (чергових) загальних зборів, та проектами рішень з питань порядку
денного в робочі дні з 15.00 до 17.00 годин за адресою Банку: м. Одеса,
вул. Гімназична, 21 у порядку, встановленому внутрішніми документами
Банку, а також в день проведення загальних зборів під час реєстрації ак-
ціонерів. Особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами річних (чергових) загальних зборів, є Кандидатов Є.А. - Голова
Правління, телефон (048) 775-66-20.

Голова Правління Є.А. Кандидатов 
09.02.2015 р.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА
період (рік)

звітний
2014

попередній
2013

УСЬОГО АКТИВІВ 926 412 611 435
Грошові кошти та їх еквіваленти 152 625 23 168
Кошти в інших банках 48 419 315
Кредити та заборгованість клієнтів 571 124 527 197
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 610 408 329 753
Кошти банків 73 779 6 000
Кошти клієнтів 495 287 307 631
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 316 004 281 682
Статутний капітал 247 526 247 526
Прибуток/(Збиток) звітного року, що очікує
затвердження 34 269 666

Чистий прибуток/(Збиток) банку 34 269 666
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 1,39 0,03
Скоригований чистий прибуток на одну просту
акцію (грн.) 1,39 0,03

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 804 699

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ГеотеХНІЧНий ІНСтитУт»

(Україна, м. Львів, вул. Перфецького, 21)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 02.04.2015 р. о 13.00 год. за адресою: м. львів, 

вул.  Перфецького, 21, 2 пов., кім. 33.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 

здійснюватиметься з 10 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. за місцем проведення 
Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, – 27.03.2015 р. 

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно пред’явити:
• для акціонера – документ, що ідентифікує його особу;
• для представника акціонера – документ, що посвідчує особу пред-

ставника, та довіреність від імені акціонера, оформлену відповідно до 
чинного законодавства.

ПеРелІК ПитаНЬ, 
Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товари-

ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2014 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товари-
ства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2014 році та затвердження висновків ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства.
7. Про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів, які 

вчинені чи які будуть вчинені від імені Товариства головою правління То-
вариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись у робочі дні з 
10.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Перфецького, 21, 
2  пов., кім. 33. Відповідальна особа – М.В. Наконечний. Довідка за тел. 
(032) 294-97-58.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеР-
Не товаРиСтво «ПІвдеННе УПРавлІННя ме-
ХаНІЗаЦІї»

2. Код за ЄДРПОУ: 01388265
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Качалова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 497-10-11
5. Електронна поштова адреса: 402@pum.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.pym.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. текст повідомлення

Звільнено за власним бажанням: член правління Конопліцький Ігор 
Васильович, громадянин України, зареєстрований за адресою: Украї-
на, м. Київ, вул. Васильківська, 9/14, кв. 8; паспорт: серія СР №  030550, 
виданий Зарічненським РВ УМВС України в Рівненській обл. 27.02.1996 
р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді члена правління 1 рік. Зміни відбулись згідно рі-
шення Наглядової ради Товариства від 18.02.2015 р.

Призначено: член правління Кобижча Володимир Олександрович, 
громадянин України, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, 
пр. Маяковського, 70, кв. 167; паспорт: серія СН № 734525, виданий 
Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.03.1998 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обій-
мав протягом останніх п'яти років: 01.09.2004 р. – с/ч: ПАТ «ПУМ», 
начальник відділу підготовки виробництва та господарських робіт – 
інженер-енергетик.

Обраний на посаду члена правління строком на 3 (три) роки. Змі-
ни відбулись згідно рішення Наглядової ради Товариства від 
18.02.2015 р.

ІІІ. Підпис
Голова правління Герасименко лариса леонідівна підтвер-

джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«ЧеРНІГІвСЬКий автоЗавод»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«Чернiгiвський автозавод»

2. Код за ЄДРПОУ - 32601556
3. Місцезнаходження - 14007, м. Чернiгiв, просп. Миру, 312
4. Міжміський код та телефон, факс - 04622-5-33-38 04622-5-33-38
5. Електронна поштова адреса - avtocher@chad.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://chaz-avto.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

авбо інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – 
зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
прийняття 

рішення

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
або ідентифі-
каційний код 
за ЄдРПоУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
19.02.2015 призначе-

но
Голо-
вний 

бухгал-
тер

Ральченко 
Ольга 

Михайлiвна

НК 792415
07.04.2000 

Новозаводським 
ВМУМВС 
України в 

Чернiгiвськiй 
областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформле-
ним Протоколом вiд 19.02.2015 року привзначено на посаду Головного 
бухгалтера з 19.02.2015року за основним мiсцем роботи на пiдставi 
заяви.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора 
фiнансового департаментуз питань бухгалтерського облiку, методологiї 
та звiтностi Корпорацiї "Еталон"
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова правління  Купцов в.в.
19.02.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загальні 
відомості 1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «олIмПIЄЦЬ». 2. Код за ЄДРПОУ 19481031. 3. Міс-
цезнаходження: 02094 м. Київ бульвар Верховної Ради 33/1. 4. Телефон та 
факс: (044) 2924182. 5. Електронна поштова адреса: olimpiec@ukrpost.ua. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет: oli.mbk.biz.ua. 7. Вид особливої інформа-
ції: Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Рішення про 
звільнення Литвин Людмили Олександрiвни з посади: директор прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв 18.02.2015 р. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 04.04.2010р. Нiкого не призначено на посаду замiсть 
звiльненої особи у зв’язку з припиненням Акцiонерного товариства шляхом 
перетворення та обрання Ліквідатора. Обгрунтування змiн: у зв’язку з припи-
ненням Акцiонерного товариства шляхом перетворення. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента: 3,520 %. Рішення про звільнення Єгорової Лари-
си Iгорiвни з посади: Голова Наглядової ради прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 18.02.2015 р. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
04.04.2010р. Нiкого не призначено на посаду замiсть звiльненої особи у зв’язку 
з припиненням Акцiонерного товариства шляхом перетворення та обрання 
Ліквідатора. Обгрунтування змiн: у зв’язку з припиненням Акцiонерного това-
риства шляхом перетворення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 
11,787 %. Рішення про звільнення Демидової Людмили Миколаївни з посади: 
Члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв 18.02.2015  р. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 04.04.2010р. Нiкого не 
призначено на посаду замiсть звiльненої особи у зв’язку з припиненням 
Акцiонерного товариства шляхом перетворення та обрання Ліквідатора. Об-
грунтування змiн: у зв’язку з припиненням Акцiонерного товариства шляхом 
перетворення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 4,070 %. Рі-
шення про звільнення Шуляк Нiни Петрiвни з посади: Члена Наглядової ради 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв 18.02.2015 р. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 04.04.2010р. Нiкого не призначено на посаду 
замiсть звiльненої особи у зв’язку з припиненням Акцiонерного товариства 
шляхом перетворення та обрання Ліквідатора. Обгрунтування змiн: у зв’язку з 
припиненням Акцiонерного товариства шляхом перетворення. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента: 5,261%. Рішення про звільнення Танасе 
Алли Анатолiївни з посади: Голова Ревізійної комісії прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв 18.02.2015 р. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 04.04.2010р. Нiкого не призначено на посаду замiсть звiльненої осо-
би у зв’язку з припиненням Акцiонерного товариства шляхом перетворення та 
обрання Ліквідатора. Обгрунтування змiн: у зв’язку з припиненням Акцiонерного 
товариства шляхом перетворення. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента: 6,710 %. Рішення про призначення Литвин Людмили Олександрiвни 
на посаду: Ліквідатор прийнято Загальними зборами акцiонерiв 18.02.2015 р. 
Cтрок, на який призначено особу: до завершення перетворення. Іншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор ПрАТ «Олiмпiєць». 
Обгрунтування змiн: у зв’язку з припиненням Акцiонерного товариства шля-
хом перетворення. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
4527  шт. акцій. Усі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали. 
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься 
у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодав-
ством. Ліквідатор: Литвин Л.О. 18.02.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загаль-
ні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОЛIМПIЄЦЬ» 2. Код за ЄДРПОУ 19481031. 3. Місцезнахо-
дження: 02094 м. Київ бульвар Верховної Ради 33/1. 4. Телефон та факс: 
(044) 2924182. 5. Електронна поштова адреса: olimpiec@ukrpost.ua. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет: oli.mbk.biz.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пере-
творення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду. 
II.  Текст повідомлення. 18.02.2015 р. Загальними зборами Товариства 
було прийняте рiшення про припинення Товариства шляхом його перетво-
рення. Рiшення прийнято з метою оптимiзацiї управлiння Товариством. Ре-
зультати голосування: за прийняття рiшення голосували 12 акцiонерів, якi 
володiють 62175 голосів, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
(голосуючих акцій) зареєстрованих на Зборах. Проти – немає, утрима-
лись  – немає. Повне найменування юридичної особи правонаступника: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАГАЗИН «ОЛІМПІЄЦЬ». По-
рядок розподiлу активiв та зобов'язань: до товариства-правонаступника 
переходять всi права та обов'язки Приватного акціонерного товариства 
«МАГАЗИН «ОЛІМПІЄЦЬ». Розмiр статутного капiталу правонаступника: 
статутний капiтал складатиме 64 274,00 грн. Iнформацiя про порядок та 
умови обмiну акцiй частки у статутному капiталi правонаступника: Обмiн 
акцiй акцiонерiв ПрАТ «ОЛIМПIЄЦЬ» на розмiр частки в статутному капiталi 
ТОВ «МАГАЗИН «ОЛІМПІЄЦЬ» проводиться виходячи з розмiру частки 
кожного акцiонера (у вiдсотках) у статутному капiталi ПрАТ «ОЛIМПIЄЦЬ» 

згiдно з номiнальною вартiстю акцiй. Обмiн акцiй на частки правонаступни-
ка ПрАТ «ОЛIМПIЄЦЬ» здiйснюватиметься у два етапи. На першому етапi, 
який починається 06.04.2015 р. та закiнчується 10.04.2015 р.в обмiн на 
акцiї Товариства акцiонери отримують письмовi зобов’язання про видачу 
частки у статутному капiталi правонаступника Товариства. Для обмiну 
акцiй ПрАТ «ОЛIМПIЄЦЬ» на письмовi зобов’язання про видачу частки у 
статутному капiталi правонаступника Товариства, акцiонерами, в зазначе-
ний термiн подаються письмовi заяви у довільній формі на iм’я Ліквідатора 
Товариства Литвин Людмили Олександрівни, за адресою: 02094, м.Київ, 
б.Верховної Ради 33/1, у робочі дні з 10-00 до 17-00 , приміщення бухгалте-
рії Товариства. У день одержання заяви Ліквідатор Приватного акціонерно-
го товариства «ОЛIМПIЄЦЬ» зобов'язаний видати заявнику письмове 
зобов'язання про видачу відповідної частки в статутному капіталі Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «МАГАЗИН «ОЛІМПІЄЦЬ». У разi не-
подання акцiонером вiдповiдної заяви, голова комiсiї з припинення 
(реорганiзацiї) виписує письмове зобов’язання на вiдповiдну кiлькiсть час-
ток в зазначений термiн. На другому етапi, який розпочинається з дня про-
ведення установчих зборiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
здiйснюється обмiн письмових зобов’язань на частки в статутному капіталі 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАГАЗИН «ОЛІМПІЄЦЬ», 
термiн обмiну не обмежений. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона 
несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. Ліквідатор: Литвин Л.О. 
18.02.2015р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «олIмПIЄЦЬ»



№35, 20 лютого 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аРтем-
ПолІмеР» (код за ЄДРПОУ 14316238). Місцезнаходження – 04050, 
м.  Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044)483-31-76. Електро-
нна поштова адреса – artempolimer@artem.ua. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет – www.artempolimer.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради від 19.02.15 р., в зв’язку з закінчен-
ням терміну повноважень, подовжено термін повноважень директора Тя-
жина Олександра Петровича до 05.07.15 р. Часткою в статутному капіталі 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.
директор тяжин о.П. підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством, 19.02.15 р. 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «НаФто-
ГаЗвидоБУваННя» (код за ЄДРПОУ 32377038, місцезнахо-
дження: 02660 м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, кімн. 42) повідомляє про 
втрату оригіналів тимчасових свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій 

підприємств № 24/2/2014-Т, № 25/2/2014-Т, № 26/2/2014-Т, виданих На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата реєстра-
ції 03  лютого 2014 року. Генеральний директор Прат «Нафтогазвидо-
бування».

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ЗаКРите аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «IНФУЗIя»

2. Код за ЄДРПОУ: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444909375/76/77 0444649266
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ІІ. текст Повідомлення:

Посадова особа Комерцiйний директор Волк Андрiй Миколайович при-

значений 18.02.2015 р. на термiн - до 18.04.2016 р. Не володiє часткою в 
статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: ТОВ «Релайф», Куратор захiдного регiону; ТОВ «Вересень плюс», 
Директор департаменту; ПрАТ «Альба Україна», Директор департаменту 
закупок та маркетингу; ТОВ «Бiзнес Центр Фармацiя», Менеджер зi збуту 
медпрепаратiв; ЗАТ «Iнфузiя», Заступник комерцiйного директора. Рiшення 
про призначення прийнято без скликання загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства, на пiдставi заяви вiд 17.02.2015 р. та Наказу № 0217/к2 вiд 
17.02.2015 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 
даних.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством Президент лимар володимир Iванович 18.02.2015р.



№35, 20 лютого 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Па-
РУС» скликає загальні збори акціонерів 31.03.2015р. о 16.30 за адресою 
товариства: м.Херсон, вул.Суворова, 4, кабінет директора, з таким по-
рядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати діяль-
ності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 4.Затвер-
дження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах 25.03.15. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у 

бухгалтерії, звернувшись до Коваленко Л.І. Реєстрація учасників зборів 
31.03.15 з 16.15 до 16.30 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, 
довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні показники фінансово-
господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013): Усього активів 1209/1091. 
Основні засоби 715/622. Запаси 28/37. Сумарна дбт заборгованість 27/22. 
Грошові кошти та їх еквіваленти 106/48. Нерозподілений прибуток 
737/631. Власний капітал 1180/1073. Статутний капітал 442/442. Поточні 
зобов’язання 29/18. Прибуток 106/7. Кількість акцій 5858/5858. Чисель-
ність працівників 7/7.

Річна інформація Прат 
за 2014 р.

Приватне акцiонерне товариство «iменi Покришева». ЄДРПОУ 
00413535. Адреса 75656 Херсонська обл. Голопристанський р-н 
с. Таврiйське вул.Лiсова,15, тлф 0553943211. Повний текст РІ у ЗІБД 
Комісії розкрит 18.02.15. Веб-сторінка, на який розміщено РІ 
pokrysheva.vatua.com. Аудитор ТОВ АКФ «Грантьє», 21026423. По-

казники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013): 
Усього активів 18824/19779. Основні засоби 14760/15675. Запаси 
980/2409. Сумарна дбт заборгованість 2531/14526. Грошові кошти та 
їх еквіваленти 419/120. Власний капітал 6577/9339. Статутний капі-
тал 1654/1654. Непокритий збиток -12040/-9278. Поточні зобов’язання 
12247/10440. Збиток на одну акцію (грн.) -0,42/-0,38. Кількість акцій 
6615200/6615200.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «IмеНI ПоКРиШева»
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Публічне акціонерне товариство «Бердичівський м’ясокомбінат» по-
відомляє, що «02» квітня 2015 року о 15.00 відбудуться чергові за-
гальні збори акціонерів в приміщенні Товариства за адресою: 
вул.  Житомирська, 82, м. Бердичів, Житомирська область. Реє-
страція учасників зборів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення збо-
рів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складається станом на «27» березня 2015 р. (на 24 годину за 3 
робочих дні до зборів).

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3.Звіт генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 р.
4. Звіт Ревізійної комісії про свою роботу та висновки по річному 

звіту генерального директора та балансу Товариства за 2014 р. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 
директора про результати фінансово-господарської діяльності та ба-
лансу Товариства за 2014 рік.

6. Звіт Наглядової ради про свою роботу за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

9. Обрання генерального директора Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про отримання кредитних коштів, розмір 

яких перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків та розмір яких 
становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства.

Для участі у зборах мати при собі паспорт, а для представників 
акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до чинного за-
конодавства України. З матеріалами зборів акціонери можуть озна-
йомитись за місцем знаходження Товариства (адмінбудинок) з 9.30 
до 17.00 кожного дня крім вихідних. Довідки за телефоном: 
(04143)  7-94-51.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показника
Звітний 
період 
2014

Попере-
дній 

період 
2013

Усього активів 9260 * 9835
Основні засоби 7567 * 7394
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 251 * 942
Сумарна дебіторська заборгованість 339 * 456
Грошові кошти та їх еквіваленти  - * 5
Нерозподілений прибуток  - -
Власний капітал 3984 * 4653
Статутний капітал 3881 * 3881
Довгострокові зобов'язання 2595 * 2871
Поточні зобов'язання 3069 * 2311
Чистий прибуток (збиток) (1532) * (1364)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15522902 15522902
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій за період

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

34 50

* даний показник буде уточнено на зборах акціонерів
Генеральний директор  м.в. Флюр

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БеРдиЧІвСЬКий м’яСоКомБІНат» 

Публічне акціонерне товариство 
«Кременчуцька трикотажна фабрика»

Код за ЄдРПоУ 00310924
(39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2а), 

повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів

дата, час та місце проведення: 24 березня 2015 року о 13-00 год. 
за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Пол-
тавський, 2а, Пат «КтФ», актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день про-
ведення зборів з: 12-00 до 12-50 год. на підставі документу, що посвід-
чує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм 
права участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до ви-
мог чинного законодавства України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: на 24 годину 18 березня 2015 року. 

Порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ 

«Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «КТФ» та затвердження регламенту За-
гальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ 

«КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради ПАТ «КТФ» за 2014 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвер-

дження розміру дивідендів за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Прав-

ління ПАТ «КТФ».

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2015  рік.

основні показники фінансово – господарської діяльності 
Пат  «КтФ» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 17369 16780
Основні засоби 15101 14701
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2125 1761
Сумарна дебіторська заборгованість 142 306
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 12
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 10726 10726
Статутний капітал 3382 3382
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 4681 4497
Чистий прибуток (збиток) -1420 -1825
Середньорічна кількість акцій (штук) 13528320 13528320
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

23 22

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку ден-
ного Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 
39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А, 
ПАТ  «КТФ», прийомна Голови Правління.

Відповідальна особа – Голова Правління Вернер М.Й.
Телефон для довідок: (0536) 79-97-28.

З повагою, Правління Пат «КтФ»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КРемеНЧУЦЬКа тРиКотаЖНа ФаБРиКа»
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ПовІдомлеННя 
 ПРо ПРоведеННя РІЧНиХ ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства « дружків-
ський завод металевих виробів» код ЄДРПОУ 00191052 (надалі - Това-
риство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів
місцезнаходження товариства: Україна, Донецька обл., м. Дружківка, 

вул. Леніна, буд.3.
дата проведення чергових загальних зборів: 27 березня 2015 року.
Час початку загальних зборів: 11-00 в день проведення загальних 

зборів.
місце проведення загальних зборів: Україна, м. Дружківка, Доне-

цької  обл., вул. Леніна, буд.3, зал засідань Товариства - офіс 45.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників: з 9-00 до 10-30 в день 

проведення загальних зборів за адресою проведення річних загальних 
зборів.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 23 березня 2015 року. телефони для довідок: 
(06267)  4-39-81, 90-4-01, 90-1-24; 

Перелік питань, які виносяться на голосування - Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів, затвердження її кіль-

кісного та персонального складу. 
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік. 
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2014 році.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора, звіту Наглядової Ради, звіту і висновку Ревізійної комісії, річного 
звіту Товариства за 2014 рік. 

7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками ро-
боти в 2014 році. 

8. Затвердження основних напрямків діяльності акціонерного Товари-
ства на 2015 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, та 
правочинів із заінтересованістю, що будуть вчинятися протягом року. Про 
надання повноважень, щодо затвердження істотних умов правочинів, та 
підписання документів, пов’язаних з вчиненням правочинів.

10. Про затвердження Статуту і внутрішніх положень Товариства «Про 
Загальні збори акціонерів ПАТ «ДРЗМВ»», «Про Наглядову Раду ПАТ 
«ДРЗМВ», «Про Ревізійну комісію ПАТ «ДРЗМВ»», «Про Генерального ди-
ректора ПАТ «ДРЗМВ», що викладені в новій редакції.

11. Про надання повноважень Генеральному директору щодо здійснен-
ня всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації 
Статуту Товариства, викладеного в новій редакції. Про надання Генераль-
ному директору права уповноважувати третіх осіб з питань проведення 

процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій 
редакції.

12. Про затвердження положення «Про вчинення значних правочинів та 
правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість».

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів при собі 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народжен-
ня), представникам акціонерів фізичних осіб – довіреність, оформлену 
згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів юридичних осіб – документи, згідно розділу 
9  «Представництво акціонерів» Положення «Про загальні збори акціо-
нерів ПАТ «ДРЗМВ». 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Для озна-
йомлення з матеріалами щодо питань, які виносяться на голосування, акці-
онери Товариства, або їх представники повинні звертатися особисто у 
робочі дні з 9-00 до 15-00 до кабінету № 61 заводоуправління Товариства, 
телефонувати, або надсилати письмові запити на адресу Товариства. В 
день проведення зборів з документами можна ознайомитися за місцем 
проведення зборів.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами, що сто-
суються питань порядку денного - корпоративний секретар Лапушинська 
Лариса Володимирівна. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

(тис.грн)
Найменування показника Період

Звітний Попередній 
Усього активів 421620 436002
Основні засоби 220664 234239
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 130964 137926
Сумарна дебіторська заборгованість 42514 27387
Грошові кошти та їх еквіваленти 21385 26078
Нерозподілений прибуток 304433 320986
Власний капітал 308586 325139
Статутний капітал 3323 3323
Довгострокові зобов’язання 61711 51530
Поточні зобов’язання 51323 59333
Чистий прибуток (збиток) (16538) 29835
Інший сукупний дохід після оподаткування 0 (2229)
Сукупний дохід (16538) 27606
Середньорічна кількість акцій (шт) 66453976 66453976 
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)

1061 1198 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «дРУЖКІвСЬКий Завод металевиХ виРоБІв»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПРеСтиЖ ГРУП»
(код за ЄДРПОУ 33103761)

(місцезнаходження товариства: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) повідом-
ляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 23 березня 2015 року 
о 12 годині за адресою: 01011, м. Київ, вул. ластовського, 5, офіс 21.

ПоРядоК деННий
(перелік питань, що виносяться на голосування)

чергових Загальних зборів акціонерів Прат «Престиж груп»
1. Звіт Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Наглядової ради-Ради директорів Товариства.
3. Доповідь Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річних результатів діяльності та фінансової звітності 

Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
6. Обрання Наглядової ради Товариства.
7. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання (призначення) Виконавчого директора Товариства.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись 

в день проведення зборів з 11.00 до 12.00 за місцем проведення Загальних 
зборів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам необхідно мати при собі до-
кументи, що посвідчують особу. Представникам акціонерів додатково необ-
хідно мати доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодав-
ства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових 
зборах акціонерів, буде складений за станом на 17 березня 2015 року. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-

ства (01011, м. Київ, вул. Ластовського, 5, офіс 21) у робочі дні та у робочий час. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, – начальник Юридичного управління Титаренко М.В.

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

Найменування показника період
звітний
(2014 р.)

попередній
(2013 р.)

Усього активів  8960 8873
Основні засоби  5876 6268
Довгострокові фінансові інвестиції 1235 1235
Запаси 18 12
Сумарна дебіторська заборгованість  1503 1115
Грошові кошти та їх еквіваленти 291 148
Нерозподілений прибуток 5899 5832
Власний капітал 8537 8470
Статутний капітал 2110 2110
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов'язання 423 403
Чистий прибуток (збиток) 67 1032
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2110000 2110000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 42

Довідки за телефоном /044/5696430 
виконавчий директор 
Прат «Престиж груп»  о.о.андріяка
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

Пат «КомеРЦІйНий БаНК 
«СтаНдаРт»

(Код за ЄДРПОУ: 36335426, Місцезнаходження: 04071 м. Київ По-
чайнинська, 45, Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-81-58 
(044)  594-81-58, електронна поштова адреса:cp@standart-bank.com.
ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://standart-bank.com.ua)

Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Поло-
ження: 

Зміна складу посадових осіб емітента.
Рішенням Спостережної Ради № 17 від 18.02.2015 р., прийнято 

рішення, про припиненя повноважень: 
1. Данілової Олени Володимирівни (паспорт: серія АК номер 

388420 виданий 12.11.1998 р. Кіровським РВ ДУ УМВС України в Дні-
пропетровській обл.), яка займала посаду Члена Спостережної ради, 
в зв’язку з поданням нею заяви, відповідно до ст. 57 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі заяви та Наказу №110-К від 18.02.2015 р. 
Посадова особа володiє часткою в статутному капіталі емiтента в 
розмірі 9%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з листопа-
да 2014 р. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, 
нікого не обрано.

2.Войта Дмитра Сергійовича (паспорт: серія АК номер 532730 ви-
даний 04.06.1999 р. Красногвардійським РУ УМВС України в Дніпропе-
тровській обл.), який займав посаду Члена Спостережної ради, в зв’язку 
з поданням ним заяви, відповідно до ст. 57 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». Припинення повноважень посадової особи викона-
но на підставі заяви та Наказу № 109-К від 18.02.2015 р. Посадова осо-
ба не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з листопада 2014 р. На посаду замість 
особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

3. Власова Данила Сергійовича (паспорт: серія МК номер 736921 
виданий 13.01.1998 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в 
Харківській обл.), який займав посаду Члена Спостережної ради, в 
зв’язку з поданням ним заяви, відповідно до ст. 57 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі заяви та Наказу № 101-К від 18.02.2015 р. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з листопада 
2014  р. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, ніко-
го не обрано. 4. Тарана Владислава Віталійовича (паспорт: серія АК 
номер 682144 виданий 10.09.2008 р. Індустріальним РВ ДМУ України 
в Дніпропетровській обл.), який займав посаду Члена Спостережної 
ради, в зв’язку з поданням ним заяви, відповідно до ст. 57 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі заяви та Наказу № 111-К від 
18.02.2015 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з листо-
пада 2014 р. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, 
нікого не обрано.

5. Яблонської Наталії Григорівни (паспорт: серія МТ номер 079285 
виданий 28.10.2009 р. Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Хар-
ківській області), яка займала посаду Члена Спостережної ради, в 
зв’язку з поданням нею заяви, відповідно до ст. 57 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі заяви та Рішення Спостережної Ради. 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з листопада 
2014 р. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, ні-
кого не обрано.

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

2. Заступник Голови Правління Пузенко Є. м.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М. П. 18.02.2015 р

(дата) 

до уваги акціонерів 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва

«аРтемІвСЬКе ПлемПІдПРиЄмСтво»!
РІЧНІ ЗаГалЬНІ ЗБоРи аКЦІоНеРІв вІдБУдУтЬСя 

03 квітня 2015 року об 10.30 за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: 84558, донецька область, артемівський район, с. Клі-
щіївка, вул. Бахмутська, буд. 22 (кабінет директора)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
загальних зборах: з 09.30 до 10.20.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах: 30.03.2014г. 

ПоРядоК деННий (перелік питань, що виносяться на 
голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акці-

онерів Товариства. 
4. Про затвердження звіту Директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2014р.
6. Про затвердження висновків Ревізора за 2014р. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Директора, висновків Ревізора.
8. Завердження річного звіту Товариства за 2014р.
9. Про затвердження розподілу прибутку(збитку) Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізора у зв’язку із закінченням 

строку перебування на цій посаді. 
11.Обрання Ревізора товариства
12. Затвердження умов цивільно-правовового договору із Ревізо-

ром, обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору 
від імені Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, які будуть вчинятись товариством протягом 2015р. 

Порядок ознайомлення акціонерів(учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загаль-
них зборів: акціонери (учасники) можуть ознайомитись з матеріала-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за 
місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 8.00.до 16.00 в прий-
мальній керівника. А в день проведення загальних зборів — в місті їх 
проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів(учасників) з документами — Директор В.В. Спіцин

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів — доручення, оформлене 
згідно вимогам чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу. 

довідки за телефоном: +38 095 46 68 639. 
основні показники фінансово-господарської діяльності

Прат «артемівське племпідприємство» 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1623,9 1122
Основні засоби 447,9 472,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 709,7 189,6
Сумарна дебіторська заборгованість 337,4 81,3
Грощові кошти та їх еквівалентність 125,4 1,0
Нерозподілений прибуток 841,5 321,1
Власний капітал 1106,1 585,7
Статутний капітал 227,1 227,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 517,8 536,3
Чистий прибуток (збиток) 520,4 639,5
Середньорічна кількість акцій (шт..) 908515 908515
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

Голова Наглядової ради ФГ «йота» (в.в. Спіцин, представ-
ник)_______________

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕМДЕТАЛЬ" 

ідентифікаційний код 24241429, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49000, м.Дніпропетровськ, вулиця Ленінградська, 53, далі Товарис-
тво, повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 02 квітня 2015 року о 14.00 год. за адресою: м. Дніпропет-
ровськ, вул. Ленінградська, 53, 2 поверх, кімната 202. Реєстрація
учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13-00 години до 13-30, в
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товарис-
тва необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт),
представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та
документ, що посвідчує особу (паспорт).Перелік акціонерів, які мають
право на участь у річних загальних зборах буде складено станом на 24 го-
дину 27 березня 2015 року. Відповідно до законодавства України акціоне-
ри можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним
зборів, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 53, 2 поверх,
кімната 202, після надання письмового запиту до Виконавчого органу То-
вариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного - директор Товариства Деркач А.Д. Довідки за телефоном:
(056) 370-44-21, (056) 372-90-03. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок  денний):
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-

них зборів.
4.  Звіт наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2014 році.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради та ревізором Товариства. Обрання уповноваженої особи на
підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради та ревізором.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК". 
2. Код за ЄДРПОУ: 19133330;
3. Місцезнаходження емітента: 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Бори-

са Кротова, буд. 24;
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 763-40-61, (056)

763-15-13;
5. Електронна поштова адреса емітента a.popsyeva@imdtyres.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  http://imdtyres.com/dlja-aktsionerov;
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005

р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статут-
ному капіталі Товариства, звільнений з 19.02.2015 р. з посади генераль-
ного директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" (Рішення №1/2015 акціоне-
ра - одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від
18.02.2015 р.) у зв'язку із закінченням строку трудового договору. Обіймав
посаду генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з
19.02.2014 р

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005

р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статут-
ному капіталі Товариства, призначений на посаду генерального директо-
ра ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з 20.02.2015 р. (Рішення №1/2015 акці-
онера - одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від
18.02.2015 р.) терміном - у відповідності із Статутом Товариства. Обіймав
посади: 2004-2008 рр. - Голова Правління - генеральний директор ЗАТ
"Росава", 02.02.2009-12.08.2011 рр. - генеральний директор ВАТ "Дніпро-
шина", з 11.10.2011 р. - виконавчий директор ПрАТ "ІнтерМікро Дельта,
Інк", з 16.01.2012 р. - виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ
"Дніпрошина", з 30.03.2012-11.02.2013 рр. - генеральний директор ВАТ
"Дніпрошина", з 19.02.2014 р. обіймав посаду генерального директора
ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк".

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законом.

Генеральний директор Р.П. Науменко
18.02.2015 р.

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                    2397,8 6239,4
Основні засоби                                                  256,7 257,3
Довгострокові фінансові інвестиції                     - -
Запаси, товари                                                   7,3 13
Сумарна дебіторська заборгованість                  1801,3 5621,5
Грошові кошти та їх еквіваленти                        4,5 20,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -256,6 -145,7
Власний капітал                                                 1488,4 1599,3
Статутний капітал                                              1147,7 1147,7
Довгострокові зобов’язання                                - -
Поточні зобов’язання                                         909,4 4640,1
Чистий прибуток (збиток)                                   -110,9 95,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)                     4590916 4590916
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 2 2
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРеНеРГоЗБУт»

Місцезнаходження Товариства: 01034, м.Київ, вул.Золотоворіт-
ська,  6-А, (фактична адреса м.Київ, вул. Гетьмана 27, 10 поверх) код 
ЄДРПОУ 30167642 повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів товариства (надалі – збори).

Збори відбудуться 25 березня 2015 року о 10 годині за адресою: 
м. Київ, вул. Гетьмана 27, 10 поверх, кабінет Голови правління.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 25 березня 2015р. з 9.00 годи-
ни до 09.45. за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 27, 10 поверх, приймальня 
Голови правління.

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

регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2015  рік.

7. Затвердження значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25% вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності.

8. Попереднє схвалення значних правочинів та внесення змін до них, 
які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року з дати про-
ведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до зна-
чних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних збо-
рів протягом цього ж строку.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат  «УКРеНеРГоЗБУт» за 2014 рік (тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 633406,00 1 302 748,00
Основні засоби 20,00 31,00
Довгострокові фінансові інвестиції 1 017,00 1 017,00
Запаси 107 453,00 107442,00
Сумарна дебіторська заборгованість  195 961,00 229 720,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 303,00 410,00
Нерозподілений прибуток 13 034,00 13 029,00
Власний капітал 13 274,00 13 269,00
Статутний капітал 240,00 240,00
Довгострокові зобов'язання 6698,00 18 699,00
Поточні зобов'язання 1 613 434,00 1 270 780,00
Чистий прибуток (збиток) 5,00 4,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 400 2 400
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) 

23 22

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів - 20 березня 2015 року. Для участі у зборах ак-
ціонерам товариства необхідно мати паспорт, уповноваженим особам ак-
ціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого 
законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою 
м. Київ, вул. Гетьмана 27, 10 поверх, у кабінеті Голови правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Василюк Олена Валеріївна.

Телефон для довідок (044) 408-06-05
в.о. Голови правління  михайлюк С.о.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕМДЕТАЛЬ" 

ідентифікаційний код 24241429, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49000, м.Дніпропетровськ, вулиця Ленінградська, 53, далі Товарис-
тво, повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 02 квітня 2015 року о 14.00 год. за адресою: м. Дніпропет-
ровськ, вул. Ленінградська, 53, 2 поверх, кімната 202. Реєстрація
учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13-00 години до 13-30, в
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товарис-
тва необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт),
представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та
документ, що посвідчує особу (паспорт).Перелік акціонерів, які мають
право на участь у річних загальних зборах буде складено станом на 24 го-
дину 27 березня 2015 року. Відповідно до законодавства України акціоне-
ри можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним
зборів, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 53, 2 поверх,
кімната 202, після надання письмового запиту до Виконавчого органу То-
вариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного - директор Товариства Деркач А.Д. Довідки за телефоном:
(056) 370-44-21, (056) 372-90-03. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок  денний):
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-

них зборів.
4.  Звіт наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2014 році.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради та ревізором Товариства. Обрання уповноваженої особи на
підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради та ревізором.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК". 
2. Код за ЄДРПОУ: 19133330;
3. Місцезнаходження емітента: 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Бори-

са Кротова, буд. 24;
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 763-40-61, (056)

763-15-13;
5. Електронна поштова адреса емітента a.popsyeva@imdtyres.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  http://imdtyres.com/dlja-aktsionerov;
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005

р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статут-
ному капіталі Товариства, звільнений з 19.02.2015 р. з посади генераль-
ного директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" (Рішення №1/2015 акціоне-
ра - одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від
18.02.2015 р.) у зв'язку із закінченням строку трудового договору. Обіймав
посаду генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з
19.02.2014 р

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005

р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статут-
ному капіталі Товариства, призначений на посаду генерального директо-
ра ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з 20.02.2015 р. (Рішення №1/2015 акці-
онера - одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від
18.02.2015 р.) терміном - у відповідності із Статутом Товариства. Обіймав
посади: 2004-2008 рр. - Голова Правління - генеральний директор ЗАТ
"Росава", 02.02.2009-12.08.2011 рр. - генеральний директор ВАТ "Дніпро-
шина", з 11.10.2011 р. - виконавчий директор ПрАТ "ІнтерМікро Дельта,
Інк", з 16.01.2012 р. - виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ
"Дніпрошина", з 30.03.2012-11.02.2013 рр. - генеральний директор ВАТ
"Дніпрошина", з 19.02.2014 р. обіймав посаду генерального директора
ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк".

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законом.

Генеральний директор Р.П. Науменко
18.02.2015 р.

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                    2397,8 6239,4
Основні засоби                                                  256,7 257,3
Довгострокові фінансові інвестиції                     - -
Запаси, товари                                                   7,3 13
Сумарна дебіторська заборгованість                  1801,3 5621,5
Грошові кошти та їх еквіваленти                        4,5 20,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -256,6 -145,7
Власний капітал                                                 1488,4 1599,3
Статутний капітал                                              1147,7 1147,7
Довгострокові зобов’язання                                - -
Поточні зобов’язання                                         909,4 4640,1
Чистий прибуток (збиток)                                   -110,9 95,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)                     4590916 4590916
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 2 2
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СтРаХова КомПаНІя «УНІвеРСалЬНа» (міс-
цезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 48А) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів Товариства 31 березня 
2015  року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул.  Б.  Хмель-
ницького, 48а, конференц – зала. Реєстрація учасників загальних 
зборів акціонерів буде здійснюватися 31 березня 2015 року з 11.00 до 
11.50. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам зборів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, доручення на право 
участі в зборах (для представників акціонерів). Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-00 
25.03.2015 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування

(порядок денний на річні загальні збори товариства):
1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Про обрання голови та секретаря зборів, визначення регламенту про-

ведення Загальних зборів акціонерів 
3.Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, шляхом 

збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додат-
кових внесків;

4.Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу 
рішення про закрите (приватне) розміщення акцій;

5.Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено 
розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщен-
ня;

6.Про визначення уповноваженого органу та/або уповноважених осіб, 
яким надаються повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних із закритим 
(приватним) розміщенням акцій та збільшення розміру статутного капіталу 
Товариства.

7.Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради То-
вариства.

8.Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії То-
вариства.

9.Про затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
10.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради товариства за 2014 рік.
11.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління това-

риства за 2014 рік.
12.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії товариства за 2014 рік.
13.Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом. 

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

Найменування показника 
Період 

звітний
2014 р.

попередній
2013 р.

Усього активів 569508 460294
Основні засоби 78573 83664
Довгострокові фінансові інвестиції 96947 85438
Запаси 461 485
Сумарна дебіторська заборгованість 101685 60770
Грошові кошти та їх еквіваленти 41961 46297
Нерозподілений прибуток (195438) (196608)
Власний капітал 242510 241274
Статутний капітал 164447 164447
Довгострокові зобов'язання 269783 188997
Поточні зобов'язання 57215 30023
Чистий прибуток (збиток) 1170 250
Середньорічна кількість акцій (шт.) 164447000 164447000
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) 359 621

Відповідно до вимог ст. 36 закону України «Про акціонерні товариства» та 
п. 9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з 
проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання від-
повідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на пись-
мовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акці-
онера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної 
особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається 
виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на 
дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рі-
шень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або 
шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, 
наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Київ, 
вул. Б.Хмельницького, 48А, конференц - зала), або шляхом відправлення на 
електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготов-
ки до загальних зборів, - Директор юридичного департаменту Семергей Андрій 
Вікторович. З питань проведення загальних зборів Товариства звертатися за 
телефоном: (044) 2816150 (внутрішній - 213) у робочі дні з 10.00 до 13.00.

Наглядова рада Пат «Страхова компанія «Універсальна»

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ХоУм-

воРлд» (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд. 18, 
літ «А», код за ЄДРПОУ 35645397) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 23 березня 
2015  року, о 13:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вулиця миколи 
Грінченка, буд. 18, літ «а», кімната для переговорів. 

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціо-
нерів: 23 березня 2015 року з 12:00 до 12:30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 17 березня 2015 року. 

ПоРядоК деННий:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-

ства за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства 

за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2014 рік.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

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

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до 
дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за звернен-
ням до Директора за місцезнаходженням Товариства, а також в день про-
ведення загальних зборів – у місці їх проведення.
основні показники фінансово-господарської діяльності Пат  «ХоУм-

воРлд» (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 926506 251278
Основні засоби 926455 -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 49 169
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 16
Нерозподілений прибуток 675140 8
Власний капітал 926403 251271
Статутний капітал 251263 251263
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 103 7
Чистий прибуток (збиток) 675132 7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1005051200 1005051200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюле-
тені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
____________ від _____________ року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Доронін Сергій Олегович  ________________ 
 м.п.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕМДЕТАЛЬ" 

ідентифікаційний код 24241429, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49000, м.Дніпропетровськ, вулиця Ленінградська, 53, далі Товарис-
тво, повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 02 квітня 2015 року о 14.00 год. за адресою: м. Дніпропет-
ровськ, вул. Ленінградська, 53, 2 поверх, кімната 202. Реєстрація
учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13-00 години до 13-30, в
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товарис-
тва необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт),
представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та
документ, що посвідчує особу (паспорт).Перелік акціонерів, які мають
право на участь у річних загальних зборах буде складено станом на 24 го-
дину 27 березня 2015 року. Відповідно до законодавства України акціоне-
ри можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним
зборів, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 53, 2 поверх,
кімната 202, після надання письмового запиту до Виконавчого органу То-
вариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного - директор Товариства Деркач А.Д. Довідки за телефоном:
(056) 370-44-21, (056) 372-90-03. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок  денний):
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-

них зборів.
4.  Звіт наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2014 році.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради та ревізором Товариства. Обрання уповноваженої особи на
підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради та ревізором.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК". 
2. Код за ЄДРПОУ: 19133330;
3. Місцезнаходження емітента: 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Бори-

са Кротова, буд. 24;
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 763-40-61, (056)

763-15-13;
5. Електронна поштова адреса емітента a.popsyeva@imdtyres.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  http://imdtyres.com/dlja-aktsionerov;
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005

р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статут-
ному капіталі Товариства, звільнений з 19.02.2015 р. з посади генераль-
ного директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" (Рішення №1/2015 акціоне-
ра - одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від
18.02.2015 р.) у зв'язку із закінченням строку трудового договору. Обіймав
посаду генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з
19.02.2014 р

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005

р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статут-
ному капіталі Товариства, призначений на посаду генерального директо-
ра ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з 20.02.2015 р. (Рішення №1/2015 акці-
онера - одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від
18.02.2015 р.) терміном - у відповідності із Статутом Товариства. Обіймав
посади: 2004-2008 рр. - Голова Правління - генеральний директор ЗАТ
"Росава", 02.02.2009-12.08.2011 рр. - генеральний директор ВАТ "Дніпро-
шина", з 11.10.2011 р. - виконавчий директор ПрАТ "ІнтерМікро Дельта,
Інк", з 16.01.2012 р. - виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ
"Дніпрошина", з 30.03.2012-11.02.2013 рр. - генеральний директор ВАТ
"Дніпрошина", з 19.02.2014 р. обіймав посаду генерального директора
ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк".

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законом.

Генеральний директор Р.П. Науменко
18.02.2015 р.

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                    2397,8 6239,4
Основні засоби                                                  256,7 257,3
Довгострокові фінансові інвестиції                     - -
Запаси, товари                                                   7,3 13
Сумарна дебіторська заборгованість                  1801,3 5621,5
Грошові кошти та їх еквіваленти                        4,5 20,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -256,6 -145,7
Власний капітал                                                 1488,4 1599,3
Статутний капітал                                              1147,7 1147,7
Довгострокові зобов’язання                                - -
Поточні зобов’язання                                         909,4 4640,1
Чистий прибуток (збиток)                                   -110,9 95,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)                     4590916 4590916
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 2 2

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 «отП БаНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01033, мiсто Київ, Жилянська, буд. 43
4. Міжміський код, телефон та факс 0444900564 0444956083
5. Електронна поштова адреса Custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/reports-ssmnk.php

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

На позачергових Загальних зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» (Рiшенням Акцiонера АТ «ОТП Банк» № 67 вiд 
16.02.2015р.), що вiдбулися 16 лютого 2015 року, затверджено рiшення про 
припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» пана 
Золтана Туболi з 16.02.2015 р. Пан Золтан Туболi перебував на посадi Го-
лови Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» з 28.09.2009р.; часткою у Статутно-
му капiталi АТ «ОТП Банк» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Рiшення про припинення повноважень прий-
нято у зв'язку iз лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного това-

риства «ОТП Банк» з 16.02.2015 р. 
На позачергових Загальних зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «ОТП Банк» (Рiшенням Акцiонера АТ «ОТП Банк» № 67 вiд 
16.02.2015р.), що вiдбулися 16 лютого 2015 року, затверджено рiшення про 
припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» пана Ан-
тал Дьюлаварi з 16.02.2015 р. Пан Антал Дьюлаварi часткою у Статутному 
капiталi АТ «ОТП Банк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Рiшення про припинення повноважень прийнято 
у зв'язку iз лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного 
товариства«ОТП Банк»з 16.02.2015р. 

На позачергових Загальних зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» (Рiшенням Акцiонера АТ «ОТП Банк» № 67 вiд 
16.02.2015р.), що вiдбулися 16 лютого 2015 року, затверджено рiшення про 
припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» панi Едiт 
Пето з 16.02.2015 р. Панi Едiт Пето перебувала на посадi Члена Ревiзiйної 
комiсiї АТ «ОТП Банк» з 19.04.2013р.; часткою у Статутному капiталi АТ 
«ОТП Банк» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Рiшення про припинення повноважень прийнято у зв'язку 
iз лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «ОТП 
Банк» з 16.02.2015 р. 

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       Тамаш Хак-Ковач 16.02.2015
Голова Правлiння М.П.  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) (дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – ПРиватНе аКЦI-

оНеРНе товаРиСтво «ГоЩаНСЬКий Завод 
ПРодтоваРIв»

2. Код за ЄДРПОУ – 00379413
3. Місцезнаходження – 35400, смт. Гоща, вулиця Рівненська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс – (03650) 2-17-53, (03650) 2-19-51
5. Електронна поштова адреса – gzpt@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – www.gzpt.at.ua
7. Вид особливої інформації – Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. текст повідомлення

Відповідно до рішення Наглядової Ради (протокол № 1/2015 від 
19.02.2015 року) Гончар Любов Валентинівну (паспорт громадянина 
України серія СР 195262, виданий 09.12.2002 року Гощанським 
РВВС) переобрано директором ПрАТ «Гощанський завод продтова-
рів» терміном на 3 роки (у зв’язку з закінченням 21.02.2015 року 
строку повноважень, які були надані їй відповідно до рішення загаль-
них зборів акціонерів, які відбулися 21.02.2012 року). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента в розмірі 0,0045%. На посаді директо-
ра ПрАТ «Гощанський завод продтоварів» перебувала з 
21.02.2012  року (до цього - з 04.05.2011 року директор ВАТ «Гощан-
ський завод продтоварів»). Попередні посади протягом останніх 
5  років: головний бухгалтер ВАТ «Гощанський завод продтоварів», 
директор ВАТ «Гощанський завод продтоварів», директор ПрАТ «Го-
щанський завод продтоварів».

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

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

директор Гончар любов валентинівна, 19.02.2015 року.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Украинские фондовые индексы в среду 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в сре-
ду изменились разнонаправленно: индикатор «Украин-
ской биржи» (УБ) вырос на 4,12% - до 1114,54 пункта, 
индекс ПФТС просел на 1,02% - до 428,07 пункта.

Объем торгов на УБ составил 31,3 млн грн, в том чис-
ле акциями – 24 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 287,46 млн грн, в 
том числе акциями – 9,1 млн грн. Капитализация ценных 
бумаг на бирже снизилась на 0,99% - до 157,646 млрд 
грн.

Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеле-
ной зоне». В авангарде роста были акции Енакиевского 
метзавода (+9,67%), Авдеевского коксохимзавода 
(+7,85%) и «Азовстали» (+7,7%).

На ПФТС тройку лидеров снижения составили акции 
Стахановского вагоностроительного завода (-13,45%), 
«Укртелекома» (-9,15%) и «ДТЭК Захидэнерго» 
(-7,33%).

С ростом лидировали акции Харцызского трубного за-
вода (+6,94%), «ДТЭК Днипроэнерго» (+6,03%) и концер-
на «Стирол» (+6%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 
16:15 кв среды снизился на 0,98% - до 284,31 пункта при 
объеме торгов 1,8 млн злотых (13,14 млн грн).

В «индексной корзине» больше всех упали в стоимо-
сти акции агрохолдинга ИМК (-6,08%), «Астарты» 
(-4,01%) и «Агротона» (-3,65%).

Выросли в цене акции «Милкиленда» (+16,43%), 
«Овостара» (+1,42%) и «Кернела» (+0,35%).

Фондовые индексы Украины в четверг 
утром сохраняют разнонаправленное 

движение
Украинские биржевые индексы в четверг утром сохра-

няют разнонаправленную динамику: индикатор «Украин-
ской биржи» (УБ) к 11:05 кв просел на 0,98% - до 1103,61 
пункта, индекс ПФТС повысился на 0,68% - до 430,99 
пункта.

На УБ утром с отрицательной динамикой лидировали 
акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,49%), 
«Укрнафты» (-1,99%) и «Мотор Сичи» (-1,79%).

Восходящую динамику демонстрировали только ак-
ции «Азовстали» (+2,45%) и Енакиевского метзавода 
(+0,1%).

В «индексной корзине» ПФТС утром наиболее сильно 
подорожали акции Авдеевского коксохимзавода 
(+15,16%), Алчевского меткомбината (+6,43%) и «Азов-
стали» (+6,17%).

Дешевели акции Ясиновского коксохимзавода 
(-6,53%), концерна «Стирол» (-3,14%) и «Донбассэнер-
го» (-0,66%).

Нефть дешевеет в ожидании данных о 
запасах в СШа, цена Brent упала до $59,6 

за баррель
Нефть дешевеет в четверг в ожидании данных о за-

пасах в США, сообщает агентство Bloomberg.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 

бирже ICE Futures к 9:01 МСК снизились в цене на $0,93 
(1,54%) - до $59,6 за баррель. К закрытию рынка в среду 
стоимость фьючерсов опустилась на $2 (3,2%) и соста-
вила $60,53 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 
уменьшилась к этому времени на $1,49 (2,86%) - до 
$50,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии кон-
тракт подешевел на $1,39 (2,6%), до $52,14 за баррель.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, запа-
сы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 
3 млн баррелей - до 420,9 млн баррелей, что является 
максимумом с августа 1982 года. Рост запасов отмечал-
ся по итогам пяти предыдущих недель.

Минэнерго США обнародует эти данные в 19:00 МСК.
«Данные о запасах очень важны, - отмечает аналитик 

CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. - Мы уже ви-
дим, что компании сокращают инвестицию в добычу. 
Этот фактор со временем начнет сказываться на объе-
мах запасов».

Ранее американская Marathon Oil объявила о сокра-
щении плана капитальных расходов на текущий год на 
20%. О намерении уменьшить объемы инвестиций в до-
бычу в ответ на падение цен на нефть объявили также 
Royal Dutch Shell, Chevron Corp. и ряд других компаний.

доллар дешевеет на ожиданиях более 
медленного повышения ставки ФРС

Курс доллара США к евро и другим валютам снижает-
ся в четверг после публикации протокола январского за-
седания Федеральной резервной системы (ФРС), пока-
завшего, что руководители ЦБ склоняются к более 
длительному сохранению процентных ставок у нуля из-
за внутренних и внешних рисков для американской эко-
номики, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, падение доллара спровоцировала фраза 
в протоколе о том, что его укрепление «является посто-
янным сдерживающим фактором нетто-экспорта из 
США». Трейдеры Forex после этого начали обсуждать, 
не решила ли ФРС ввязаться в «валютные войны» и 
играть на понижение курса нацвалюты.

«Ожидания повышения ставки ФРС в июне снижаются. 
История с сильным долларом, похоже, дошла до той точ-
ки, когда пора пересмотреть факторы», - считает рыноч-
ный аналитик IG Markets Securities Дзюнити Исикава.

Евро на 9:05 МСК стоил $1,1421 по сравнению с 
$1,1397 по итогам предыдущей сессии.

В четверг участники фьючерсных торгов на бирже 
CME Group оценивали вероятность первого повышения 
процентной ставки ФРС в июне в 18% против 25% во 
вторник и 20,7% в среду.

В числе основных событий четверга, которые могут 
повлиять на динамику евро, - рассмотрение заявки Гре-
ции о продлении программы помощи на встрече в Брюс-
селе. Как отмечает Financial Times, уже есть признаки 
того, что эта просьба может быть отвергнута.

Стоимость доллара США относительно иены в чет-
верг снизилась до 118,64 иены по сравнению со 118,79 
иены на закрытие рынка в среду. За предыдущие две 
сессии иена подорожала на 1,5% относительно амери-
канской валюты.
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Евро в паре с японской нацвалютой повысился со 
135,39 иены до 135,51 иены.

Иена дешевеет к большинству валют после публика-
ции позитивных данных о японской внешней торговле. 
Экспорт из Японии в январе подскочил на 17%, что ста-
ло лучшим ростом за четыре года, импорт сократился 

на 9%. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали по-
вышения экспорта на 13,5% и снижения импорта на 
4,9%.

При подготовке раздела «Новости» использованы 
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "СТОЛИЧНИЙ" 6
2. ПрАТ АЛЬЦЕСТ 7
3. ПрАТ АРТЕМІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 22
4. ПрАТ АРТЕМПОЛІМЕР 15
5. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 20
6. ПАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" 16
7. ПрАТ БІЛОЦИНК 8
8. ПАТ БУДГІДРАВЛІКА 9
9. ПрАТ БУДГІДРАВЛІКА 9
10. ПрАТ ГАЗІНВЕСТ 8
11. ПрАТ ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 13
12. ПрАТ ГОСПТОВАРИ 19
13. ПрАТ ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 25
14. ПАТ ДІВІ БАНК 10
15. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 12
16. ПАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 21
17. ТОВ ЕЛIТЛАЙН 18
18. ПАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А. М. КУЗЬМІНА 15
19. ПАТ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ 15
20. ПрАТ ІМЕНI ПОКРИШЕВА 17
21. ПРАТ ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК 25
22. ЗАТ ІНФУЗІЯ 16
23. ТОВ ІРБIС 18
24. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СТАНДАРТ" 22
25. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТРІЙКА" 18
26. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 20
27. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 6
28. ПрАТ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОї ВОДИ "РЕГІНА" 18
29. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 16
30. ПАТ НІТОР 3
31. ПрАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІї 3
32. ПАТ ОДЕСАГАЗ 5
33. ПрАТ ОЛІМПІЄЦЬ 14
34. ПрАТ ОЛІМПІЄЦЬ 14
35. ПрАТ ОПІЛЛЯ 17
36. ПрАТ ОПІЛЛЯ 17
37. ПАТ ОРЛАН 7
38. АТ ОТП БАНК 25
39. ПрАТ ПАРИТЕТ 4
40. ПрАТ ПАРУС 17
41. ПАТ ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІї 13
42. ПрАТ ПІЩАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10540 23
43. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї "СУМИГАЗ" 11
44. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 4
45. ПрАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 21
46. ПРАТ РЕМДЕТАЛЬ 23
47. ПАТ СКФ УКРАїНА 12
48. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" 24
49. ПрАТ УКРЕНЕРГОЗБУТ 23
50. ПАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОї КОМПЛЕКТАЦІї "СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" 19
51. ПрАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ" 5
52. ПАТ ХАРКІВГАЗ 11
53. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 11
54. ПАТ ХОУМВОРЛД 10
55. ПАТ ХОУМВОРЛД 24
56. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 5
57. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 14
58. ПАТ ЮГЦЕМЕНТ 10
59. ПАТ ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК 13
60. ПрАТ ЯВІР - АГРОСЕРВІС 16
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     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 
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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 № 15030
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
19.02.2015 р. 


