
№59 (1812) 27.03.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «25» березня 2014  м. Київ  № 351

Про видачу ліцензії на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгів-
лі цінними паперами 
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВ-
СЬКИЙ» ідентифікаційний 
код юридичної особи 
38619024

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 854/23386, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі — Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-

СТВУ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (01001, м. Київ, прову-
лок Рильський, будинок 10-12/3; ідентифікаційний код 
юридичної особи 38619024) ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — діяльнос-
ті з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управ-
ління цінними паперами. 

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

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідних ліцензій 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д.Тевелєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 351, 352 від 25.03.2014 р. 
Рішення Комісії № 364–370 від 25.03.2014 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«25»березня 2014 р.  м. Київ  № 352 

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку — діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ», 
ідентифікаційний код юри-
дичної особи 36859362

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі — Порядок), Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АВ 
№ 533894 від 30.04.2010, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ» 
(10009, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця 
Лук’яненка, будинок 5, ідентифікаційний код юридичної 
особи 36859362), відповідно до підпункту 1 пункту 1 розді-
лу IV Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензій.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) протягом 5 робочих днів 
з дати прийняття цього рішення забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії   Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.03.2014 р.   №364

Щодо надання дозволу  
на проведення вичерпного 
пере ліку операцій в систе-
мі депозитарного обліку 
цінних паперів, емітованих 
ЗАТ«АТЕК» 

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

ненням арбітражного керуючого/в.о. керівника 
ЗАТ  «АТЕК» та з метою забезпечення приведення 
ЗАТ «АТЕК» статуту та внутрішніх положень у відповідність 
до норм Закону України «Про акціонерні товариства»
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Відновити внесення змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів емітованих ЗАТ «АТЕК» (код за  
ЄДРПОУ 00240112) виключно для проведення операцій 
в депозитарній системі щодо списання/зарахування/пе-
реказу простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК» (код за  
ЄДРПОУ 00240112), а саме:

1.1. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), у разі наявності відповідних доку-
ментів, здійснити переказ простих іменних акції, емітова-
них ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112), з рахунку у 
цінних паперах емітента, відкритого в ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711), у 
кількості 100 (сто) штук, на рахунок у цінних паперах де-
позитарної установи ТОВ «Алан-реєстр» (код за  
ЄДРПОУ 25582859).

1.2. Депозитарній установі ТОВ «Алан-реєстр» (код за 
ЄДРПОУ 25582859), у разі наявності відповідних доку-
ментів, здійснити зарахування прав на прості іменні акції 
ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112), у кількості 100 
(сто) штук, на особовий рахунок в цінних паперах Щер-
бакова Сергія Михайловича № 403154-UA10015120, 
списаних з рахунку у цінних паперах ЗАТ «АТЕК» (код за 
ЄДРПОУ 00240112).

1.3. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), у разі наявності відповідних доку-
ментів, здійснити переказ простих іменних акції, емітова-
них ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112), з рахунку у 
цінних паперах емітента, відкритого в ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711), у 
кількості 5 936 (п’ять тисяч дев’ятсот тридцять шість) 
штук, на рахунок у цінних паперах депозитарної устано-
ви ТОВ «Алан-реєстр» (код за ЄДРПОУ 25582859).

1.4. Депозитарній установі ТОВ «Алан-реєстр» (код за 
ЄДРПОУ 25582859), у разі наявності відповідних доку-
ментів, здійснити зарахування прав на прості іменні акції 
ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112), у кількості 5 936 
(п’ять тисяч дев’ятсот тридцять шість) штук, на особовий 
рахунок у цінних паперах Щербакова Михайла Григоро-
вича № 403154-UA10015118, списаних з рахунку у цінних 
паперах ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112).

1.5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), у разі наявності відповідних доку-
ментів, здійснити переказ простих іменних акції, емітова-
них ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112), з рахунку у 
цінних паперах емітента, відкритого в ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711), у 
кількості 821 (вісімсот двадцять один) штук, на рахунок у 
цінних паперах депозитарної установи ТОВ «Алан-
реєстр» (код за ЄДРПОУ 25582859).

1.6. Депозитарній установі ТОВ «Алан-реєстр» (код за 
ЄДРПОУ 25582859), у разі наявності відповідних доку-
ментів, здійснити зарахування прав на прості іменні акції 
ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112), у кількості 
821  (вісімсот двадцять один) штук, на особовий рахунок 
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у цінних паперах Щербакової Наталії Михайлівни 
№  403154-UA10015119, списаних з рахунку у цінних па-
перах ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112).

1.7. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за  
ЄДРПОУ 30370711) провести операції щодо списання/зара-
хування/переказу простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК» (код за 
ЄДРПОУ 00240112) на підставі відповідних розпоряджень, 
отриманих від ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112) та 
ТОВ «Алан-реєстр» (код за ЄДРПОУ 25582859).

1.8. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) та ТОВ «Алан-реєстр» (код за  
ЄДРПОУ 25582859) провести вищевказані операції в по-
рядку передбаченому законодавством.

2. Після проведення вищезазначених операцій зупи-
нити внесення змін до системи депозитарного обліку цін-
них паперів, емітованих ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 
00240112), в порядку, встановленому рішенням Комісії 
від 19.11.2013 року № 2628.

3. Зобов’язати ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112) 
у термін до 26.05.2014 року усунути порушення вимог п. 5 
розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про акціонерні товариства» в частині неприве-
дення статуту та внутрішніх положень у відповідність до 
норм цього Закону та про усунення зазначеного порушен-
ня у термін до 30.05.2014 року проінформувати Комісію.

4. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ЗАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 
00240112), ПАТ «Національний депозитарій України» 
(код за ЄДРПОУ 30370711).

5. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарну установу ТОВ «Алан-реєстр» (код за 
ЄДРПОУ 25582859) дане рішення Комісії.

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

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування 
цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.03.2014 р.   № 365

Щодо відновлення вне-
сення змін до системи  
депозитарного обліку цін-
них паперів, випущених 
ПрАТ «СПЕЦІАЛЬНИЙ 
НАУКОВО-РЕСТАВ РАЦІЙ-
НИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИ-
ТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВ-
РАЦІЯ» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з надхо-
дженням звернення ПАТ «Національний депозитарій 
України» та з метою можливості закінчення процедури 
дематеріалізації акцій,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Відновити з 25.03.2014 року внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «СПЕ-
ЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 
31608299) виключно для виконання ПАТ «Національний 
депозитарій України» процедури проведення дематеріа-
лізації випуску акцій ПрАТ «СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРО-
ЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 31608299) з 
подальшим забезпеченням режиму обтяження, встанов-
леного рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі — Комісія) від 19.11.2013 року 
№ 2627.

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ПрАТ «СПЕЦІАЛЬНИЙ 
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 31608299), 
Центральному територіальному департаменту Комісії та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за  
ЄДРПОУ 30370711).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітента у депозитарній систе-
мі України, дане рішення Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізне-
су (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію 
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704).

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестицій-
ного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній 
асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704) довести до відома членів відповідних асоці-
ацій інформацію про дане рішення Комісії.

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

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

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

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

РІШЕННЯ

25.03.2014 р.   № 366

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних папе-
рів, випущених ПАТ «Ге не-
ральне агентство по туризму 
«Інтурс-Київ»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПАТ «Генеральне агентство по туризму «Інтурс-
Київ» (код ЄДРПОУ 02573527) порушень, які були 
підставою для винесення рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) щодо 
усунення порушень та зупинення внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів від 
24.09.2013  р. № 2001,
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити ПАТ «Генеральне агентство по туризму 
«Інтурс-Київ» (код ЄДРПОУ 02573527) з Переліку това-
риств, яким з 24.09.2013 року зупинено внесення змін до 
системи реєстру власників іменних цінних паперів та до 
системи депозитарного обліку цінних паперів на строк до 
усунення порушення, затвердженого рішенням Комісії 
від 24.09.2013 року № 2001, як таке, що усунуло пору-
шення.

2. Відновити з 25.03.2014 року внесення змін до систе-
ми реєстру власників іменних цінних паперів та до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «Генераль-
не агентство по туризму «Інтурс-Київ» (код ЄДРПОУ 
02573527).

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ПАТ «Генеральне агентство по 
туризму «Інтурс-Київ» (код ЄДРПОУ 02573527), Цен-
тральному територіальному департаменту Комісії та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за  
ЄДРПОУ 30370711).

4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПАТ «Генеральне 
агентство по туризму «Інтурс-Київ» (код ЄДРПОУ 
02573527), у депозитарній системі України, дане рішен-
ня Комісії.

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

6. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за  
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 

Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.03.2014 р.   №367

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку цінних папе-
рів, випущених ПрАТ «КСУ 
«Техмонтаж» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «КСУ «Техмонтаж» (код ЄДРПОУ 00280790) 
порушень, які були підставою для винесення рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку цінних паперів від 
19.11.2013 р. № 2624,
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити ПрАТ «КСУ «Техмонтаж» (код ЄДРПОУ 
00280790) з Переліку товариств, яким з 19.11.2013 року 
зупинено внесення змін до системи депозитарного облі-
ку цінних паперів на строк до усунення порушення, за-
твердженого рішенням Комісії від 19.11.2013 № 2624, як 
таке, що усунуло порушення.

2. Відновити з 25.03.2014 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «КСУ «Тех-
монтаж» (код ЄДРПОУ 00280790).

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ПрАТ «КСУ «Техмонтаж» (код 
ЄДРПОУ 00280790), Центральному територіальному де-
партаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «КСУ «Тех-
монтаж» (код ЄДРПОУ 00280790), у депозитарній систе-
мі України, дане рішення Комісії.
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5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за  
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

6. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за  
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.03.2014 р.   № 368

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи реєстру 
власників іменних цінних 
паперів та до системи депо-
зитарного обліку цінних па-
перів, випущених ПАТ «Іме-
ні О.М. Агеєва»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПАТ «Імені О.М. Агеєва» (код ЄДРПОУ 03798843) 
порушень, які були підставою для винесення Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — 
Комісія) рішення щодо усунення порушень та зупинення 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цін-
них паперів та до системи депозитарного обліку цінних 
паперів від 03.09.2013 р. № 1725,
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таки, що втратило чинність, рішення Комісії 
від 03.09.2013 р. № 1725 щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників іменних цінних паперів та 
до системи депозитарного обліку цінних паперів, еміто-
ваних ПАТ «Імені О.М. Агеєва» (код ЄДРПОУ 
03798843).

2. Відновити з 25.03.2014 року внесення змін до систе-
ми реєстру власників іменних цінних паперів та до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «Імені 
О.М. Агеєва» (код ЄДРПОУ 03798843).

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ПАТ «Імені О.М. Агеєва» (код 
ЄДРПОУ 03798843), Центральному територіальному де-
партаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПАТ «Імені О.М. Аге-
єва» (код ЄДРПОУ 03798843), у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

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

6. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за  
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.03.2014  № 369

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія) порушення 
емітентами цінних паперів (далі — Товариства) вимог 
частини 1 статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині неподання акціонерними то-
вариствами до Комісії регулярної річної інформації та 
пункту 5 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону України «Про акціонерні товариства» в час-
тині неприведення статуту та внутрішніх положень у від-
повідність до норм цього Закону, з метою захисту 
інтересів інвесторів у цінні папери
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Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 25.03.2014 внесення змін до системи де-

позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається) на строк до усунення порушення.

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

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітентів у депозитарній систе-
мі України, дане рішення Комісії.

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

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

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) про-
тягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушен-
ня повідомити Південно-Українське територіальне 
управління Комісії з доданням копій відповідних доку-
ментів.

7. Південно-Українському територіальному управлін-
ню Комісії за результатом аналізу отриманих документів 
надати до департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) інформацію про усунення порушення Това-
риствами (перелік додається) з доданням копій відповід-
них документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення Товариствам (перелік додаєть-
ся), Південно-Українському територіальному управлінню 
Комісії та відповідним учасникам депозитарної системи 
України.

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

10. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх 
та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублі-
кування цього рішення в офіційному друкованому видан-
ні Комісії.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку
«25» березня 2014 року 
№ 369

Перелік Товариств, яким з 25.03.2014 зупинено вне-
сення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних 
паперів на строк до усунення порушення

№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва товариства

1. 00450341 МАЛОВИСКІВСЬКЕ ВАТ 
«ЗАГОТХУДОБОВІДГОДІВЛЯ»

2. 00905020 ВАТ МАЛОВИСКІВСЬКА АГРОФІРМА 
«АГРОТЕХСЕРВІС»

3. 04350278 ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «МАЛОВИСКІВСЬКА»
4. 22209798 ВАТ ПІДВИСОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
5. 00386318 ВАТ «БІЛЬШОВИК»
6. 00904842 НОВОУКРАЇНСЬКЕ ВАТ «РАЙАГРОПОСТАЧ»
7. 01352600 ВАТ НОВОУКРАЇНСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №135
8. 20645880 ВАТ «ЗОЛОТИЙ КОЛОС»
9. 00386229 ВАТ «КОМІНТЕРН»

10. 00905072 ВАТ «НОВОПРАЗЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»

11. 03748621 ВАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ РАЙОННЕ 
НОВОПРАЗЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»

12. 04544429 ВАТ «ЩАСЛИВСЬКЕ»
13. 13758313 ВАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
14. 00904871 ВАТ «ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
15. 05530748 ВАТ «УЛЬЯНОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
16. 00951847 ВАТ «ГРУШКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»
17. 00238210 ВАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД
18. 00378780 ВАТ «КІРОВОГРАДПРОДТОВАРИ»
19. 00388564 ВАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
«АГРОТЕХХАРЧОПРОМ»

20. 01352617 ВАТ КІРОВОГРАДСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №553

21. 05409314 ВАТ «ПАРМА СМ»
22. 13754338 ВАТ «КІРОВОГРАДМОЛОКО»
23. 30083479 ВАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ ЗАВОД 

«ЧОРНОМОРМЕБЛІ»
24. 04542790 ЗАТ «ХЕРСОНПОСТАЧЗБУТ»
25. 00193051 ВАТ «ХЕРСОНВТОРМЕТ»
26. 00907906 ВАТ «ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
27. 01352965 ВАТ «ТРЕСТ «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
28. 01565879 ВАТ «ІМГЛЕЙССЕРВІС»
29. 03762868 ВАТ ГЕНІЧЕСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
30. 03762897 ВАТ «НОВООЛЕКСІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
31. 04395811 ВАТ «КАХОВКОМБІКОРМ»
32. 04685319 ВАТ ХЕРСОНСОРТНАСІННЯОВОЧ
33. 03762839 ВАТ «ВИСОКОПІЛЬСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
34. 05496112 ВАТ ГЕНІЧЕСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ
35. 05780362 ВАТ «ХЕРСОНСЬКІ КОМБАЙНИ»
36. 21290054 ВАТ «ВИСОКОПІЛЬСЬКА ХАРЧОСМАКОВА 

ФАБРИКА»
37. 01352571 ВАТ «ПМК-137»
38. 03751557 ВАТ ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС
39. 05489454 ВАТ ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ «РАЙАГРОХІМ»
40. 00954745 ВАТ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ»
41. 05461556 ВАТ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД»
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42. 00194748 ВАТ «ЧИСТІ МЕТАЛИ»
43. 22219880 ВАТ «ОЛІМП»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.03.2014   № 370

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія) порушення 
емітентами цінних паперів (далі — Товариства) вимог 
частини 1 статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині неподання акціонерними то-
вариствами до Комісії регулярної річної інформації та 
пункту 5 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону України «Про акціонерні товариства» в час-
тині неприведення статуту та внутрішніх положень у від-
повідність до норм цього Закону, з метою захисту 
інтересів інвесторів у цінні папери
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 25.03.2014 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається) на строк до усунення порушення.

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

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітентів у депозитарній систе-
мі України, дане рішення Комісії.

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

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

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протя-
гом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Південно-Українське територіальне управ-
ління Комісії з доданням копій відповідних документів.

7. Південно-Українському територіальному управлін-
ню Комісії за результатом аналізу отриманих документів 
надати до департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) інформацію про усунення порушення Това-
риствами (перелік додається) з доданням копій відповід-
них документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення Товариствам (перелік додаєть-
ся), Південно-Українському територіальному управлінню 
Комісії та відповідним учасникам депозитарної системи 
України.

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

10. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх 
та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублі-
кування цього рішення в офіційному друкованому видан-
ні Комісії.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку
«25» березня 2014 року 
№ 370

Перелік Товариств, яким з 25.03.2014 зупинено вне-
сення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних 
паперів на строк до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва товариства

1. 02783176 ЗАТ «Нікос»
2. 19290331 ЗАТ «Віндроуз»
3. 20865558 ЗАТ «Акцепт-торг»
4. 25377881 ЗАТ «Миколаївський агротехнічний комплекс»
5. 23630531 ЗАТ «Економікс»
6. 23081053 ЗАТ «Кліп-Інстар»
7. 13859304 ЗАТ МАГАЗИН №104
8. 13859451 АТЗТ «ЯРОСЛАВА»
9. 20871748 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗАТ «КН. ПОТЬОМКІН»

10. 13859758 ЗАТ МАГАЗИН №159
11. 19290845 ЗАТ «РЕСТОРАН «МИКОЛАЇВ»
12. 23397922 ЗАТ «ФЬОСТ НАШЕНЛ ПЕТРОЛЕУМ ГРУПП»
13. 30776710 ЗАТ «УКРГАЗКОМПЛЕКТІМПЕКС»
14. 23614207 ЗАТ «АССОЛЬ»
15. 13847212 ЗАТ ВИСТАВОЧНИЙ ЦЕНТР «НАРІМ»
16. 13861169 ЗАТ «МАГАЗИН №329»
17. 30460142 ЗАТ «ІНТЕРГРАД»
18. 03117889 ВАТ «АВТОТРАНС «ГОЛТА»
19. 01035437 ВАТ «ПМК-93 «ПРОМЖИТЛВОДБУД»
20. 13843734 ВАТ «МИКОЛАЇВСЬКЕ»
21. 00416321 ВАТ «ЛАЗУРНИЙ»
22. 05468788 ВАТ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»
23. 03117955 ВАТ «МИКОЛАЇВАВТОТРАНС»
24. 01035414 ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА — 123»
25. 23409080 АТВТ «КВАРТИРИ У КРЕДИТ»
26. 00955087 ВАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
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27. 20632280 ЗАТ «СТОК-БРОКЕР»
28. 23228935 ЗАТ «ЦИВІЛЬБУД-3»
29. 23898570 ЗАТ «КИРПОН»
30. 24712053 ЗАТ «АГРОКОМСЕРВІС»
31. 30567126 ЗАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД РЕКУПЕРАЦІЇ 

СВИНЦЮ
32. 31276272 ЗАТ «АГРОПРОДСЕРВІС-А»
33. 13749716 ВАТ «ЦЕНТР-ПЛЕМРЕСУРСИ КІРОВОГРАД»
34. 13752285 ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ІДЕАЛ»
35. 20658575 БУДІВЕЛЬНЕ ЗАТ «ІНГУЛ-ФІНТРАСТ»
36. 22212754 ЗАТ «АСТРАЛ»
37. 23226528 ЗАТ «КИЇВСЬКА РУСЬ-ЦЕНТР»
38. 23684567 АТЗТ «ЗЕРНОПОСТАЧ»
39. 23690183 ЗАТ «ЦУКОРАГРОРЕЄСТР»

40. 30462531 ЗАТ «ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»
41. 31703947 ЗАТ «АДМІРАЛ-ЦЕНТР»
42. 00904902 ВАТ «ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»
43. 00951913 ВАТ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ»
44. 00372013 ВАТ ПЕРЕГОНІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
45. 00378810 ВАТ «ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 

ЗАВОД»
46. 03563672 ВАТ ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 

ЗАВОД
47. 00904954 ВАТ «АГРОЕКСПОРТІМПОРТ»
48. 20651739 ВАТ ДОЛИНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА 

ІМ. СИЧОВА М.І.
49. 00386421 ВАТ «САБЛІНО»

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПфР

НКЦПфР зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Донбаського територіального управління, на 
підставі пункту 5 Рішення Комісії від 24.10.2013 №2484 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
підпункту 1 пункту 1 Рішення Комісії від 23.07.2013 
№1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку» та відповідно до пункту 3 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇН-
СЬКА ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» 
(87525, Донецька область, м. Маріуполь, бул. Примор-
ський, б. 25; код за ЄДРПОУ: 32457275) у зв’язку з лікві-
дацією акціонерного товариства — розпорядження 
№  12-ДО-1-С-А від 24.03.2014. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-
ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» № 106/05/1/10 від 21 черв-
ня 2010 року, яке було видане 14 липня 2011 року 
Донецьким територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку — розпоря-
дження № 12-ДО-1-С-А від 24.03.2014 року.

*   *   * 
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Східного територіального управління, що діє 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі — Комісії) № 2484 від 
24.10.2013 року, на підставі п.п.3 п. 1 рішення Комісії від 
23.07.2013 року № 1283 «Про делегування повноважень 
територіальним органам Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» (зареєстровано в МЮ Укра-
їни 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922) та п.8 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, за-

реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013  року за №  822/23354, скасовано реєстрацію 
випуску акцій у зв’язку ліквідацією ВАТ «ПИВЗАВОД 
«ІВАНІВСЬКИЙ» (61052, м. Харків, вул. Котлова, буд. 76, 
код за ЄДРПОУ  — 00377710). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій № 588/20/1/98 від 15.07.1998 року, видане 
Харківським теруправлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано — розпоря-
дження № 18-CХ-1-С-А від 25.03.2014 року.

*   *   * 
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Південно-Українського територіального управ-
ління, на підставі рішення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013р. 
«Про затвердження Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій» зупинено обіг акцій ВАТ «СПЕЦТЕХ-
ОСНАСТКА» (код ЄДРПОУ: 04617915, 65012, Одеська 
обл., м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2А) — розпоряджен-
ня №  03-ПУ-1-З від 21.03.2014 року. 

*   *   * 
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Південно-Українського територіального управ-
ління, на підставі рішення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013р. 
«Про затвердження Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій» скасовано випуск акцій наступних това-
риств:

ПрАТ «ОНУфРІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ: 03751907, 28110, Кіро-
воградська обл., Онуфріївський район, смт. Павлиш, 
пров. Садовий, 28) — розпорядження № 11-ПУ-4-С-А 
від 21.03.2014 року;

АТЗТ «фарлеп-2000» (код ЄДРПОУ: 24538589, 65012, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15) — роз-
порядження № 12-ПУ-1-С-А від 21.03.2014 року; 

АТЗТ «Іллічівський морський рибний порт» (код 
ЄДРПОУ: 24544710, місцезнаходження: 68094, Одесь-
ка обл., м. Іллічівськ, 5) — розпорядження № 13-ПУ-1-С-А 
від 21.03.2014 року.

26.03.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу НКЦПфР обов’язкове.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

№ 
сві-
до-

цтва

дата 
включен-

ня

сим-
вол

Код 
ЄДРПОУ

наймену-
вання 

фінансо-
вої 

установи

місцезнахо-
дження

№ ліцензії строк діі 
ліцензії

№ 
сві-
до-

цтва 
КІф

підста-
ва 

заміни 
свідо-
цтва

дата 
заміни 

свідоцтва

підстава 
виклю-
чення з 
Реєстру

дата 
виклю-
чення з 
Реєстру

578 31.08.2009 ТОВ 36589983 ТОВ «Укра-
їнський 

централь-
ний 

контр-
агент»

01021, м. Київ, 
вул. Шовкович-
на, буд. 42-44

АВ 483579
АВ 483578

25.08.09- 
25.08.14

Рішення 
№ 2408 

від 
15.10.2013
Рішення 
№ 2521 

від 
05.11.2013

11.11.2013

616 30.06.2005 ТОВ 31113268 ТОВ «Фон-
дова 

Компанія 
«Ініциати-

ва»

04070, м. Київ, 
вулиця 

Сагайдачного/
Ігорівська, 

будинок 10/5, 
літера А

АД 075889 
АД 075890, 
АД 075891 
АД 075898

від 
03.10.2012 

від 
23.10.12

зміна 
місцез-
нахо-

дження

24.09.2009 Рішення 
№64 від 

22.01.14Рі-
шення 

№2408 від 
15.10.13

27.01.2014

1545 08.04.2009 ТОВ 36085251 ТОВ «Фін-
стокмар-

кет»

03061, м.Київ, 
проспект 

Відрадний, 
будинок 103

АВ 580059 
АВ 580060

17.03.09-
17.03.14

зміна 
місцез-
нахо-

дження

21.12.2011 заінчився 
строк дії 
ліцензії

24.03.2014

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «УКРРАДІОПРИЛАД» (далі — Товари-

ство) (ідентифікаційний код 23519288), місцезнаходження Товариства — 
03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А, офіс 201, повідомляє про проведен-
ня Річних загальних зборів акціонерів (далі — Збори), які відбудуться 
28 квітня 2014 року о 14.00 год. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 53-А, 2 поверх, актовий зал.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: о 10 годині 
30 хвилин 28 квітня 2014 року. Час закінчення реєстрації акціонерів для 
участі у Зборах: о 13 годині 50 хвилин 28 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 22 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її складу.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів Товариства.
4. Звіт Директора по результатам фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради по результатам фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік.
6. Звіт Ревізора по результатам фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізора Товариства.
8. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо перевірки результа-

тів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2013 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2013 року.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рі-
шення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових угод, що укладатимутьсь з ними, встановлення розміру їх вина-
городи та уповноваження на підписання договорів з членами наглядової 
ради Товариства.

14. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та розподіл при-
бутку (порядок покриття збитків) Дочірнього підприємства Приватного акці-
онерного товариства «Укррадіоприлад» — «УРП-2» за 2013 рік.

15. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
16. Про затвердження основних напрямків діяльності Дочірнього під-

приємства Приватного акціонерного товариства «Укррадіоприлад» — 
«УРП-2» на 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного ак-
ціонерного товариства «Укррадіоприлад» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 5234,3 5270,4
Основні засоби за залишковою вартістю 1259 1260,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 182,7 136,1
Сумарна дебіторська заборгованість 41,6 119,0
Грошові кошти та їх еквівалент 42,1 11,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5001,6 5053,3
Власний капітал
Статутний капітал 150 150,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 22,0 3,5
Чистий прибуток (збиток) -51,7 165,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
Для реєстрації на участь у Зборах, акціонер повинен мати при собі до-

кумент, що посвідчує її особу, а представник акціонера — документ, що по-
свідчує його особу, та відповідний документ, який посвідчує його повнова-
ження (довіреність), оформлений згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть у приміщенні 
Товариства за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 53-А, 2 поверх, 
щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 
13:00 до 14:00 год.), а в день проведення Зборів — також у місці їх прове-
дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із ма-
теріалами (документами) є Директор Товариства Григоренко Григорій Ми-
колайович.

Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного та/або проек-
тів рішень, можуть вноситись письмово, у формі, встановленій законодав-
ством України, не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення 
річних загальних зборів акціонерів за наступною адресою: 03113, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 53-А, 4 поверх. Відповідальним за приймання та обробку 
пропозицій призначити Голову Наглядової ради Колесніченко Д.О. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРАДІОПРИЛАД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС» 

(код за ЄДРПОУ 23712217, місцезнаходження: 09102, Київська обл., 
м.  Біла Церква, вул. Храпачанська, 70 б), повідомляє про скликання за-
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія 
Інтерлогос», які відбудуться 29 квітня 2014 року об 11.00 год. за адре-
сою: 01013, м. Київ, пров. Деревообробний, 3.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту та порядку 

проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 р. 
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевір-

ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 

рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства.
7. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає біль-

ше 10 % від суми активів за даними річної фінансової звітності за 2013 
рік.

8. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія 
Інтерлогос».

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період

2013р. 2012р.
Усього активів 76502 53162
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3618 4043
Довгострокові фінансові інвестиції 1947 1945
Запаси 29548 20502
Сумарна дебіторська заборгованість 37594 21660
Грошові кошти та їх еквіваленти 345 734
Власний капітал 6848 6118
Статутний капітал 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6753 6023
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 69654 47044
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,93 3,93
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

3,93 3,93

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 75 75
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 6848 6118
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 123 120

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Дерево-
обробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год., 
звертатись до Генерального директора Зоріна Геннадія Петровича.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення 
зборів: з 10.00 год. до 10.55 год., у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23 квітня 2014р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або пред-
ставника;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
Телефон для довідок: 286-60-65
Генеральний директор  Г.П. Зорін

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

емітента
І. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство 
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» 1.2. Організаційно-
правова форма емітента — Публічне акціонерне товариство 1.3. Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ емітента — 38040228 1.4. Місцезнаходження емі-
тента — 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В» 1.5. Міжміський код, 
телефон та факс емітента — (044) 201-31-11, (044) 201-31-14 1.6. Електрон-
на поштова адреса емітента — office@re-finance.com.ua 1.7. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації — www.re-finance.com.ua 1.8. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні па-
пери відповідно до вимог розділу III цього Положення — Зміни у реєстрі 
іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за 
кожним консолідованим іпотечним боргом.

ІІ. Текст повідомлення: 25.03.2014 року внесено зміни до реєстру іпо-
течного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «А», згідно рішення 
прийнятого Начальником Управління обліку, бюджетування та звітності 
ПАТ  «АРЖК» (Рішення від 25.03.2014 р.) щодо вилучення іпотечних активів 
зі складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «А», та 
включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття звичайних іпо-
течних облігацій серії «А». Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО ПО РЕфІНАНСУВАННю жИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00904575, 

місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів,
 вул. Будьонного, 35 повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2014 року  о 11 годині 

00 хвилин за адресою: м. Обухів, вул. Будьонного, 35, актовий зал.
Порядок денний:

Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2013 рік.1. 
Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.2. 
Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік.3. 
Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.4. 
Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збит-5. 

ків Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
Про викуп майна, що перебуває на балансі Товариств з державної 6. 

власності.
Про надання повноважень на укладання та підписання всіх доку-7. 

ментів, що пов’язані з викупом майна, котре перебуває на балансі Товари-
ства з державної власності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Обухівський Райагротехсервіс» (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів  13999,5 14215,4
Основні засоби  243,0 289,1
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 7611,2 7772,8
Сумарна дебіторська заборгованість  4560,5 4566,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 26,6 27,4
Нерозподілений прибуток (збиток) (340,9) (108,2)
Власний капітал 3724,0 3956,7
Статутний капітал 2000,0 2000,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10275,5 10258,7
Чистий прибуток (збиток) (340,9) (108,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000,0 8000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

6 6

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год.  
50 хв. за місцем проведення зборів.

Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для 
повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «27» березня 
2014 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на «23» квітня  
2014 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та доку-
мент, що посвідчує особу представника.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит з за-
значенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, на-
йменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає 
отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати озна-
йомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбу-
вається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 02, 
відповідальна особа – Лисенко Галина Іванівна.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 044-520-98-
40; 04572-5-12-73.

Наглядова рада
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рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних 
облігацій): звичайні іпотечні облігації серії «А», свідоцтво про реєстрацію 
випуску № 1/4/2012/, дата реєстрації 09 жовтня 2012 року.

Частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного 
покриття, щодо яких відбулися зміни: 25.03.2014 р. до реєстру іпотечного 
покриття звичайних іпотечних облігацій серії «A» внесено зміни: виключено 
іпотечних активів — 4,65 % та включено іпотечних активів — 7,83%. При-
чина прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття: у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із невідповідністю 
іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про 
іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру 
іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотеч-
них облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012 р., 

та для запобігання перевищення встановленого коефіцієнту іпотечного по-
криття 0,85 в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «А».

Іпотечні активи(інші активи) (їх найменування та вартість) у складі іпо-
течного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні 
активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рі-
шення про включення до складу іпотечного покриття: виключено 
25.03.2014  р., вартість іпотечних активів — 11 965 660,88 грн.; включено 
25.03.2014 р., вартість іпотечних активів — 20 142 881,40 грн. 

ІІІ. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «АРжК»  Волков Сергій Сергійович 
25.03.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОКМА»

(місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6,  
корпус «В»), далі — Товариство, 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі — Збори). 

Збори відбудуться 29 квітня 2014 року о 16.30 год., за адресою: 
01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 806.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 16.00 год. до 16.25 год. в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
4. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізій-

ної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

5. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
7. Розподіл прибутку та збитків за 2013 рік.
8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Внесення змін до Статуту та затвердження його у новій редакції.
Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у 

зборах акціонерів — 24 година 23 квітня 2014 року.
Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а 

уповноваженим особам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, на підставі письмового запиту акціонери можуть 
особисто звернувшись за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 
буд. 4/6, корп. «В», каб. 806. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — Генеральний директор Джулай Н.С.

Телефон для довідок: (044) 206-11-51.

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

Найменуван-
ня показника

період Найменування 
показника

період
2012 2013 2012 2013

Усього активів 7679 7580 Статутний капітал 7000 7000
Основні 
засоби 

6 3 Довгострокові 
зобов’язання

0 0

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції 

6042 6042 Поточні 
зобов’язання

282 330

Запаси 12 1 Чистий прибуток 
(збиток)

(30) (146)

Сумарна 
дебіторська 
заборгованість 

1454 1458 Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

14 000 14 000 000

Грошові кошти 
та їх еквіва-
ленти

2 8 Кількість власних 
акцій, викуплених 
протягом періоду 
(шт.)

0 0

Нерозподіле-
ний прибуток

332 186 Загальна суму 
коштів, витрачених 
на викуп власних 
акцій протягом 
періоду

0 0

Власний 
капітал

7396 7250 Чисельність 
працівників на 
кінець періоду (осіб)

8 8

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ», 
місцезнаходження: 83108, м. Донецьк, пр-т Партизанський, буд. 2а, по-

відомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
28 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: 83108, м. Донецьк, пр-т Парти-
занський, буд. 2а, кімн. 10.

Порядок денний:
1. Припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів та об-

рання нової лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Припинення повноважень секретаря Загальних зборів та обрання 

нового секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариств за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством у період з 28.04.2014 по 27.04.2015 
включно.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 2741,6 3191,5
Основні засоби 2605,6 2800,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 84,5 124,5
Сумарна дебіторська заборгованість 44,1 263,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,4 3,1
Нерозподілений прибуток (8253,0) (7701,1)
Власний капітал 348,7 348,7
Статутний капітал 14,3 14,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10631,6 10529,6
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2730 2730
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 11

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь 
у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде 
здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 
22  квітня 2014 р., у день проведення зборів з 9.00 до 9.45 за адресою: 
83108, м. Донецьк, пр-т Партизанський, буд. 2а, кімн. 10.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що іденти-
фікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів — документ, 
що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери ПрАТ «ДОНЕЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКС-
КАВАЦІЇ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які 
робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення Загальних збо-
рів за місцем знаходження Товариства (83108, м. Донецьк, пр-т Партизан-
ський, буд. 2а, кімн. 10), а в день проведення Загальних зборів — також у 
місці їх проведення. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних 
Загальних зборів призначено Генерального директора Удовиченко Олек-
сандра Гавриловича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. 8 (062) 306-33-36.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПIЩАНИЙ КАР’ЄР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ 
ПIЩАНИЙ КАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ 00184106
3. Місцезнаходження 85571, село Красна Поляна, 

Великоновосілківський район, 
Донецька область

4. Міжміський код, телефон та 
факс

062-334-99-08 062-334-99-08

5. Електронна поштова адреса viktoria.yakushonok@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://prat-kpk.com.ua/

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

II. Текст повідомлення 
25 березня 2014 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАС-

НОПОЛЯНСЬКИЙ ПIЩАНИЙ КАР’єр», отримало зведений облiковий ре-
єстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 17.03.2014 вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний Депозитарiй України» вiд 
24.03.2014 вих № 53820 ЗВ згiдно якого пакет власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй змiнився:

- пакет власника акцiй B.V. WEST-EAST CHEMICAL TRADING LIMITED 
(Реєстрацiйний код HE 63947, мiсцезнаходження: Кiпр, Ларнака, Арадiппу, 
вул.Мiхаеля Кутсофта, буд.9) зменшився на 1 088 471 шт. (один мiльйон 
вiсiмдесят вiсiм тисяч чотириста сiмдесят одна штука простих iменних акцiй, 
що становить 6,637% статутного капiталу емiтента та став 6 758 236 шт. про-
стих iменних акцiй, що становить 41,2087 % статутного капiталу 
емiтента.

Згiдно отриманого 25.03.2014р емiтентом вiд ПАТ «НДУ» зведеного 
облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, який складений станом на 
17.03.2014р., вих № 53820 ЗВ вiд 24.03.2014р вiдбулися змiни власникiв, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: пакет власника 
«фiзичної особи» до змiни пакета акцiй становив 0% (0 штук простих 
iменних акцiй), пiсля змiни частки пакет акцiй становить 10,0000% (1 640 
000 штук простих iменних акцiй).

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

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

2. Найменування посади Мкртчян Арутюн Вагинакович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

25.03.2014

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«фІНПОРТ ТЕКНОЛОДжІС ІНК.»

місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф. 62, повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«28» квітня 2014 р. о 10:00 год. за адресою: м. Київ, проспект Бажа-
на, 1М, оф. 25.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься 
«28» квітня 2014 р. з 9:00 до 9:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — «24» квітня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2013 р.;
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
3. Звіт Голови правління про роботу Товариства за 2013 р. і основні 

напрямки роботи на 2014 р.;
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 

2013 р.;
5. Переобрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
6. Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 

2013 р.;
7. Затвердження балансу Товариства за 2013 р.
Акціонери мають змогу ознайомитися з документами щодо питань які 

виносяться на голосування кожного робочого дня з 10:00 до 17:00 за 
адресою: м. Київ, проспект Бажана, 1М, оф. 25. Довідки за телефоном 
(044) 225-29-30. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Баранов Владислав Валері-
йович.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ» Організаційно-правова 
форма: публічне акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ: 00852200. Місцезнаходження: Україна, 72130, Запорізька обл., 
Приморський р-н, с. Єлизаветівка вул. Леніна, б.21. Міжміський код, теле-
фон та факс: (06137) 71894, 71812. Електронна поштова адреса: д/н. 
Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: elizpat.pat.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Текст Повідомлення: Згідно з даними зведеного облікового реєстру 
ПАТ «Єлизаветівське», станом на 20.03.2014р., отриманого від Депозита-
рію Товариства 24.03.2014р. (вх. №2), відбулися зміни на рахунку власни-
ка простих іменних акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосую-
чих акцій:

- пакет акцій власника фізичної особи 1 246 554 шт., що складає 
12.4789% від статутного капіталу, збільшився на 373 477 шт. та становить 
1 620 031 шт. голосуючих акцій, що складає 16.2177% від статутного капі-
талу.

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

Директор  А.М. Сафонов

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПрАТ «САНАТОРІЙ «ВОСХОД»,
Наглядова рада товариства повідомляє Вас про внесення додаткового 

питання в порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 25 квітня 2014 року о 12:00 годині; 98100, Україна, АР Крим, 
м. феодосія, прос. Айвазовського, б. 27, каб. Директора.

Перелік питань, що виносяться на голосування: 8. Відкликання та об-
рання членів Наглядової ради.

Директор ПрАТ «Санаторій «Восход» _________________ Є.В. Гарбуз

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
«IНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Готельно-туристичний комплекс 
«Iнтурист-Закарпаття»

1.2 Організаційно-правова 
форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента

02574001

1.4 Місцезнаходження емітента 88005, м. Ужгород, пл.Кирила i 
Мефодiя, 5

1.5 Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0312) 67-14-67 (0312) 67-14-67

1.6 Електронна поштова адреса 
емітента

office@intur-zak.com

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

intur-zak.com

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
На пiдставi рiшення Голови Правлiння ПАТ ГТК «Iнтурист-Закарпаття» 

Щоголева П.В. (наказ №5-к вiд 24.03.2014 р.) вiдбулися наступнi змiни у 
складi посадових осiб емiтента: звiльнено з посади головного бухгалтера 
Магдюк Людмилу Анатолiївну (Паспорт: серiя ВО номер 000375 виданий 
13.06.1995 р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi). 
Обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ ГТК «Iнтурист-Закарпаття» 
протягом 2 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента — 0,00 %, 
0 шт.акцiй. Замiсть звiльненої особи на посаду головного бухгалтера не 
призначено нiкого. 

3. Підпис 
Голова Правлiння Щоголев Павло Володимирович підтверджує 

достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе 
відповідальність згідно з законодавством. 
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

1.2 Організаційно-правова форма — Публічне акціонерне товариство
1.3 Місцезнаходження емітента — 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. Фабрична, 61
1.4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 05505495
1.5 Міжміський код та телефон — 0324410300
1.6 Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента — 

ААБ№141841
1.7 Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію — 04.03.1994
1.8 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — drogzbv.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис. грн.)
Усього активів за звітний період — 13714,попередній — 14243;основні 

засоби (за залишковою вартістю) за звітний період 6634,попередній — 
7149; довгострокові фінансові інвестиції за звітний період — 0; запаси за 
звітний період-2332, попередній — 2347; сумарна дебіторська заборгова-
ність за звітний період -581, попередній — 444; грошові кошти та їх еквіва-
ленти за звітний період — 14, попередній — 150; власний капітал за звітний 
період — 3228, попередній — 3739; статутний капітал за звітний період — 
2034, попередній — 2034; нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за 
звітний період — 1188, попередній — 1699; довгострокові зобов’язання за 
звітний період — 0, попередній — 56; поточні зобов’язання за звітний пері-
од — 10486, попередній — 10448; чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію за звітний період — (-0,065), попередній — (-0,068); скоригований 
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітний період — (-0,065), 
попередній — (-0,068); середньорічна кількість простих акцій за звітний пе-
ріод (шт..) — 8134862, попередній — 8134862; цінні папери власних випус-
ків, викуплені протягом звітного періоду — 0; попередній — 0; вартість чис-
тих активів за звітний період — 3228, попередній — 3739.

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та 
його засновників: Органами управління емітента є загальні Збори акціоне-
рів, Правління в складі 3 осіб, Наглядова Рада в складі 2 осіб та Ревізійна 
комісія в складі 3 осіб. Посадові особи емітента: Голова правління: Кня-
жев Сергій Володимирович, Члени правління: Ільчиняк Віра Олексіївна, Лі-
соцький Андрій Романович, Головний бухгалтер: Бичко Олександра Богда-
нівна, Голова Наглядової ради: ТОВ «Львівський бетон». Член Наглядової 
ради: Дубас Ігор Іванович. Голова Ревізійної комісії: Лютий Василь Іванович. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи 
Товариства не мають. Інформація про засновників емітента: держава в 
особі Регіонального відділення ФДМУ у Львівській області. На даний час не 
володіє акціями Товариства. 4. Інформація про цінні папери емітента: 
Вид паперу: акції, форма випуску: іменні, форма існування: бездокументар-
на, тип: іменні прості. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане За-

хідним ТУ ДКЦПФР р.№73/13/1/10, дата реєстрації 02.12.2010. Кількість 
акцій: 8134862. Цінні папери у лістингу не знаходяться. Акції розміщені між 
акціонерами в повному обсязі. 5. Зміна особи, яка веде облік прав влас-
ності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: від 
17.07.2013 — ПАТ «Національний депозитарій України». 6. Інформація про 
загальні збори: 22.04.2013 відбулися чергові загальні збори. 7. Інформа-
ція про дивіденди: протягом звітного року рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось, дивіденди не нараховувались і не виплачувались..

8.Інформація щодо аудиторського висновку. Аудиторська фірма у 
формі товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс ІНК». Сві-
доцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, 
продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопа-
да 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015 р. Свідоцтво про відповідність 
системи контролю якості видане рішенням АПУ від 26.11.2009р. №208/6 № 
0021. Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 
34., оф.1. Директор по аудиту(сертифікат А 000023 продовжений рішенням 
АПУ від 29.11.2012 р. №261/2) В.К. Орлова. Аудитор: (сертифікат А 002553 
продовжений рішенням АПУ від 21.05.2009 р. №202/2) Є.Д. Вінтоняк.

Загальний висновок: Визначення виручки від реалізації та фінансових 
результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших 
обов’язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді відпо-
відно до нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку та по-
даткового законодавства. Бухгалтерська, податкова та статистична звіт-
ність складалась та подавалась Товариством у повному обсязі. Показники 
статей річного Балансу Товариства на 31.12.2013 р. в основному відповіда-
ють даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського 
обліку, реально та точно відображають його фінансовий стан. Їх достовір-
ність та повнота може бути підтверджена. Показники фінансового стану 
Товариства відображені в синтетичному обліку адекватно. Виконані ауди-
торські процедури дають підставу підтвердити достовірність та повноту по-
казників Звіту про фінансові результати за 2013 р. Таким чином, фінансова 
звітність Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізо-
бетонних виробів», за винятком впливу питання, викладеного у параграфі 4 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» відображає правди-
ву і неупереджену по усіх суттєвих аспектах картину фінансового положен-
ня Товариства станом на 31.12.2013 р. у відповідності до законодавчих і 
нормативних актів в Україні з підприємництва, бухгалтерського обліку і фі-
нансової звітності.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення: Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії -25.03.2014, на сторінці в ме-
режі Інтернет (drogzbv.com.ua.) — 26.03.2014.

10. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведе-
ної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством: Голова правління Княжев Сергій Володимирович. 
25.03.2014.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

(код ЄДРПОУ 01039926) Повідомляє про скликання чергових загаль-
них зборів акціонерів, що відбудуться «30» квітня 2014 року о 10-00 год. 
за адресою: 36002, Полтавська обл.., м. Полтава, вул.. Сосюри, 60 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у за-
гальних зборах: «28» квітня 2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови і членів лічильної комісії загальних зборів товариства.
2.Обрання Голови і секретаря загальних зборів товариства.
3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

товариства.
4.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності това-

риства у 2013 р. Прийняття рішення за наслідки розгляду звіту правління.
5.3віт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради. 
б.Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту ревізійної комісії.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 99,2 310,4
Основні засоби 53,6 268,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 22,1 28,1
Сумарна дебіторська заборгованість 21,2 10,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 3,2
Нерозподілений прибуток - -

Власний капітал 61,3 277,4
Статутний капітал 5,5 5,5
Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов*язання 37,9 32,2
Чистий прибуток (збиток) (216,1) (255,5)
Середньорічна кількість акцій (шт..) - -

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться «30» квітня 
2014 р. з 09.00 до 09.55.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу. Представникам акціонерів — документ, що посвідчує осо-
бу, та доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до 
чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації — 36002, м. Полтава, вул.. Сосюри, 60.
З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком ден-

ним загальних зборів можна ознайомитися за адресою: 36002, Полтав-
ська обл., м. Полтава, вул.. Сосюри, 60, ПрАТ «Буровик» в робочі дні та 
робочий час з 8-00 до 14-00 товариства, а в день проведення загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами –Федорієнко В.М.

Наглядова рада
Телефони для довідок: (0532) 593968

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУРОВИК» 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ» 
(надалі ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ», або Товариство), загальні збори 

акціонерів якого призначені на 14 квітня 2014 року об 11.00 годині 
за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 
приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), повідо-
мляє про наступне:

у зв’язку з трансформацією бухгалтерської звітності Товариства з 
Національних стандартів бухгалтерського обліку у Міжнародні стан-
дарти фінансової звітності, ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» доводить до Ва-
шого відома змінені основні показники фінансово-господарської ді-
яльності складені за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності (МСФЗ).

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (тис. грн.) по МСфЗ

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів  57 753 56 567
Основні засоби  21 031 22 412
Довгострокові фінансові інвестиції  184 184
Запаси 14 937 15 136
Сумарна дебіторська заборгованість  16 204 13 686
Грошові кошти та їх еквіваленти 554 341
Нерозподілений прибуток - 254 094 - 210 663
Власний капітал - 115 218 - 71 427
Статутний капітал 2 419 2 419
Довгострокові зобов’язання 157 965 120 562
Поточні зобов’язання 15 006 7 432
Чистий прибуток (збиток) - 43 431 - 30 308
Середньорічна кількість акцій (шт.) 241 903 400 241 903 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

88 91

ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» 
(надалі ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ», або Товариство), загальні 

збори акціонерів якого призначені на 17 квітня 2014 року об 11.00 годині 
за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 
приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), повідомляє 
про наступне:

у зв’язку з трансформацією бухгалтерської звітності Товариства з На-
ціональних стандартів бухгалтерського обліку у Міжнародні стандарти фі-
нансової звітності, ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» доводить до Вашого 
відома змінені основні показники фінансово-господарської діяльності 
складені за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (тис. грн.) по МСфЗ
Найменування показника 2013 рік 2012 рік

Усього активів  30 037 32 768
Основні засоби  9 040 9 849
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 16 031 16 626
Сумарна дебіторська заборгованість  4267 6120
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 028 536
Нерозподілений прибуток - 34 021 - 27 056
Власний капітал - 3 557 5 653
Статутний капітал 8 420 8 420
Довгострокові зобов’язання 12 803 14 836
Поточні зобов’язання 20 791 12 279
Чистий прибуток (збиток) - 9 210 - 21 023
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33 679 640 33 679 640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

193 212

ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЯК»
Місцезнаходження: 83004, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 160 Код за 

ЄДРПОУ 20315036
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення: «29» квітня 2014 року о 14-00 годині за 
адресою місцезнаходження Товариства: 83004, Україна, м. Донецьк, 
вул. Артема, 160, в кімнаті № 13 на четвертому поверсі адміністрації 
торгового комплексу Товариства.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» квітня 2014 року  
з 13-00 до 13-50 години за місцем проведення зборів.

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

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера;
- для представника акціонера — документ, що посвідчує особу, дору-

чення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України.
Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів, членів лі-
чильної комісії. 

2. Прийняття рішення про порядок проведення річних Загальних збо-
рів Товариства. 

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результати пе-

ревірки діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2013 рік.
До дня скликання річних Загальних зборів Ви маєте можливість озна-

йомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адре-
сою: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 160, юридичний відділ Товариства 
на 4-му поверсі, у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години, а в день про-
ведення річних Загальних зборів у місці їх проведення. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Ященко Людмила Пилипівна тел. (062) 258-36-94.

Телефон для довідок: (062) 258-36-94.

Директор
ПАТ ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» Чирах Олександр федорович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 

БюРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» 
(надалі ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ», або Товариство), загальні 

збори акціонерів якого призначені на 15 квітня 2014 року о 17.00 
годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), 
повідомляє про наступне:

у зв’язку з трансформацією бухгалтерської звітності Товариства з 
Національних стандартів бухгалтерського обліку у Міжнародні стан-
дарти фінансової звітності, ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ» доводить до 
Вашого відома змінені основні показники фінансово-господарської ді-
яльності складені за Міжнародними стандартами фінансової звітнос-
ті (МСФЗ).

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ» (тис. грн.) по МСфЗ
Найменування показника 2013 рік 2012 рік

Усього активів  1 164 599
Основні засоби  168 183
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 87 51
Сумарна дебіторська заборгованість  410 361
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток - 10 818 - 12 677
Власний капітал - 5 734 - 6 155
Статутний капітал 244 244
Довгострокові зобов’язання 5 489 -
Поточні зобов’язання 1 409 6 754
Чистий прибуток (збиток) - 3 091 - 1 941
Середньорічна кількість акцій (шт.) 977 120 977 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

7 7

ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ»
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(код ЄДРПОУ — 22236186) повідомляє, що чергові Загальні збори ак-
ціонерів відбудуться 29 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: 
м. Київ, пров. Лабораторний, 1 оф. 210. Реєстрація акціонерів з 10.30 
до 10.50 годин за місцем проведення Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у За-
гальних зборах: 23.04.2014 р.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік і прийняття рішення по звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження звітів Генерального директора та Ревізійної комісії про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків по 

результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 18376 21232
Основні засоби  10 174

Довгострокові фінансові інвестиції  2883 2883
Запаси 13 -
Сумарна дебіторська заборгованість 4624 2132
Грошові кошти та їх еквіваленти 8811 14068
Нерозподілений прибуток 491 55
Власний капітал 11009 10514
Статутний капітал 9081 9081
Довгострокові зобов’язання 4212 6696
Поточні зобов’язання 3154 4022
Чистий прибуток (збиток) -51 1189
Середньорічна кількість акцій (шт.) 908143 908143
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 25

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі: 
акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів — довіреність на право участі у Зборах.

З матеріалами з питань порядку денного Зборів акціонери можуть 
ознайомитись за місцезнаходження головного офісу ПрАТ «Страхова 
компанія «ГУТА-Україна» — м. Київ, пров. Лабораторний, 1, оф. 210 (від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Прокопенко Н.І.)

Довідки за телефоном: (044) 521-62-56.
Генеральний директор  В.М. Гусаревич

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГУТА-УКРАЇНА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ 
БАНК «РАДАБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 21322127
3. Місцезнаходження 49054, м. Дніпропетровськ, 

проспект Кірова, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.radabank.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

 8. Повідомлення розміщено у 
стрічці новин: 

24.03.2014 14:47:12

II. Текст повідомлення
Змiна складу посадових осiб ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вiдбулась згiдно 

рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вiд 
21.03.2014 р. (Протокол № 74) на пiдставi пропозицiї акцiонера 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 
«РАДАБАНК», а саме:

Припинено повноваження з 21.03.2014 р. Голови Наглядової ради 
ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Iгорiвни. 

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 25,16%
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє — 301920000 шт. 
Посадова особа перебувала на посадi з 22.08.2011 р.
Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
Припинено повноваження з 21.03.2014 р. Члена Наглядової ради 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Володимира Iгоревича. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 49,83%
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє — 597960000 шт. 
Посадова особа перебувала на посадi з 22.08.2011 р.
Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
Припинено повноваження з 21.03.2014 р. Члена Наглядової ради 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Лушнiкової Свiтлани Михайлiвни. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 0.00 %
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє — 0 шт. 
Посадова особа перебувала на посадi з 22.08.2011 р.
Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
Обрано з 21.03.2014 р. Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДА-

БАНК» Городницьку Тетяну Iгорiвну. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 25,16%
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє — 301920000 шт.
Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:  

В.о. Заступника Директора ТЦ «Арбат», Заступник Директора ТЦ «Ар-
бат», Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Згоду на розкриття паспортних даних особа не давала.
Обрано з 21.03.2014 р. Членом Наглядово ради ПАТ «АБ «РАДА-

БАНК» Городницького Володимира Iгоревича. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 49,83%
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє — 597960000 шт. 
Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник 

Завiдуючого територiального вiдовремленого безбалансового вiддiлення 
Фiлiї Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ «Державний ощадний 
банк України», Член Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
Обрано з 21.03.2014 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДА-

БАНК» Лушнiкову Свiтлану Михайлiвну. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 0.00 %
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє — 0 шт. 
Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Нагля-

дової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
Згоду на розкриття паспортних даних не надавала.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Стоянов Сергiй Борисович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2014

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Додаток 44 
до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних 
паперів 

Приватне акціонерне товариство  
«Інтерфейс»

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться «29» квітня 
2014 року о 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Мечникова,2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах — 23 квітня 2014 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Інтерфейс»
1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 2013  рік.
2. Звіт про висновки ревізійної комісії ПАТ «Інтерфейс» про досто-

вірність річного балансу товариства за 2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Інтерфейс», тис.грн.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1133,3 1068,3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРфЕЙС»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-фРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»
(місцезнаходження: 76594, Івано-Франківська область, м. Івано-

Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2А)
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуть-

ся 29 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Івано-
франківська область, м. Івано-франківськ, вул. Автоливмашів-
ська, 2А, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпоч-
неться о 10 год. 00 хв. та закінчиться 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 
24 годину 23 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання голови та секретаря зборів.
2.Про обрання лічильної комісії.
3.Про затвердження регламенту роботи зборів.
4.Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 

2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства.

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

6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження висно-
вку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2013 рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2013 рік.

8.Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку 
Товариства у 2014 році.

9.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах 
представника — належним чином оформлену довіреність на представни-
ка та паспорт останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним 
зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезна-
ходженням Товариства (м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2А 
(приймальна)) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загаль-
них зборів — також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний 
директор Нагірний Вячеслав Дем‘янович, контактний тел. (0342) 78-74-62

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

Найменування показника Період
Попередній звітний

Усього активів 50265 44959
Основні засоби 33274 35004
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 6690 4839
Сумарна дебіторська заборгованість 10166 5043
Грошові кошти та їх еквіваленти 135 73
Нерозподілений прибуток 36883 37296
Власний капітал -
Статутний капітал 382 382
Довгострокові зобов’язання 221 272
Поточні зобов’язання 12779 7009
Чистий прибуток (збиток) 167 413
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1529212 1529212
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 69 75

Генеральний директор  Нагірний В.Д.

 ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 
(далі — Товариство) 

(місцезнаходження: 58009, м. Чернівці, вул. Винниченка, буд. 9, код 
ЄДРПОУ 02972397) 

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться «29» квітня 2014 року о 12:00 годині за адре-
сою: 58009, м. Чернівці, вул. Винниченка, буд. 9, адміністративна бу-
дівля, 2-й пов., приймальня. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24-та година 24.04.2014 р.

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

лічильної комісії.
Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-2. 

ства. 
Звіт Директора про діяльність Товариства у 2013 році. 3. 
Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році. 4. 
Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, по-5. 

рядку розподілу прибутку або порядку покриття збитків, строків та порядку 
виплати дивідендів. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період, станом на кінець року

2012 рік 2013 рік
Усього активів 1326 1147
Основні засоби 501 446
Інвестиційна нерухомість 710 664
Запаси 36 0
Сумарна дебіторська заборгованість 77 36
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-81 -75

Власний капітал 109  115
Статутний капітал 190 190
Довгострокові зобов’язання 1110 988
Поточні зобов’язання 107 44
Чистий прибуток (збиток) -5 6
Середньорічна кількість акцій (штук) 380000 380000

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів «29» квітня 2014 року з 11:30 до 11:50. 

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

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення 
загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за 
адресою (58009, м. Чернівці, вул. Винниченка, буд. 9, адміністративна бу-
дівля, 2-й пов., приймальна), за заявою на ім‘я Директора Товариства. В 
день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних збо-
рів Товариства з 10:00 до 11:30. 

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — 
Панчук Олександр Георгійович. Додаткову інформацію можливо отримати 
за телефоном: (03722) 4-38-25. 

Директор ПАТ «Завод «Металіст»
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Основні засоби 864,5 879,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 32,7 7,4
Сумарна дебіторська заборгованість 92,4 90,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 98,5 50,2
Нерозподілений прибуток 18,9 (11,7)
Власний капітал 936,8 908,4
Статутний капітал 18,8 18,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 196,5 160,0
Чистий прибуток (збиток) 30,6 23,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 18750 18750
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

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «29» квітня 
2014р. з 12-00 до 12-40 за місцем проведення зборів. Для участі у збо-
рах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповноваже-
них осіб, оформлене згідно з чинним законодавством.

Довідка за телефоном (044) 462-57-27, 463-85-75.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄВРОПОЛIС»
Повідомлення про проведення загальних зборів

1.1. Повне найменування Товариства — Приватне акцiонерне товари-
ство «Перестрахувальне товариство «Європолiс». Місцезнаходження То-
вариства  — м. Київ, 01032, вул. Старовокзальна, 13.

1.2. 28.04.2014р. об. 11:00 у м. Києві, по вул. Старовокзальна, 13, у 
кім. 201 будуть проводитися річні загальні збори акціонерів. 

1.3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах — 
10:00, час закінчення — 11:00. 

1.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 24 год. 00 хв. 22.04.2014р. 

1.5. Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Прийняття рішення про ви-

плату (невиплату) дивідендів та затвердження розміру дивідендів за про-
стими акціями Товариства.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, звіту 
Наглядової Товариства за 2013 рік, звіту ревізора за 2013 рік.

7. Прийняття рішення про реалізацію викуплених власних акцій Това-
риством.

1.6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. До дня прове-
дення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного зборів, за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, 13, кім. 201, що-
денно з 9.30 до 17.30, крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 до 
14.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є Голова правління Товариства Русаков Володимир Вікторо-
вич. Телефон для довідок (044) 236-95-58

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 14390 14583
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33 1083
Довгострокові фінансові інвестиції 23857 12857
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість 251 364
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 105
Нерозподілений прибуток -599 -529
Власний капітал 12698 14578
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання -
Чистий прибуток (збиток) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145000 14500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

18102 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду

1810 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства:

Голова правління  Русаков Володимир Вікторович

ПрАТ «ВИНАГРОКОМПЛЕКС»
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28.04.2014 року об 

11:00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, приміщення 
конференц-залу Корпорації «Алеф».

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: за місцем проведення зборів, з 09:30 до 10:45 за наявності доку-
мента, що посвідчує особу акціонера чи його представника, та засвідчує 
повноваження відповідного представника.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.04.2014 року.

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

1. Обрання робочих органів зборів, голови, секретаря зборів та лічиль-
ної комісії;

2. Звіт генерального директора товариства про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2013 р.;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 р. та його за-
твердження;

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 р., затвердження звіту 
та висновків Ревізора Товариства за 2013 р.;

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р., визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 р.;

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Това-
риства за підсумками роботи у 2013 р., та затвердження планових норма-
тивів розподілу прибутку у 2014 р.;

7. Розгляд питання щодо порядку та умов виконання зобов’язань това-
риства перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за договором застави. 

8. Надання повноважень з підписання від імені Товариства необхідних 
договорів (додаткових угод) із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-
СТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери то-
вариства можуть ознайомитися із документами, необхідними для прий-
няття рішення по порядку денному, за адресою — 49083, м. Дніпропетровськ, 
вул. Собінова 1, 4-й поверх, каб. № 403, щоденно крім суботи, неділі та 
святкових днів, з 09:00 до 18:00. Пропозиції щодо порядку денного Зборів, 
подаються у письмовій формі відповідно до вимог чинного законодавства 
України, за адресою ПрАТ «ВИНАГРОКОМПЛЕКС».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  65542,40  65422,60
Основні засоби  32220,90  35921,30
Довгострокові фінансові інвестиції   -   -
Запаси   169,70   159,70
Сумарна дебіторська заборгованість  25872,10  24720,50
Грошові кошти та їх еквіваленти   0,00   14,40
Нерозподілений прибуток   30,10   2,10
Власний капітал  65266,00  65238,00
Статутний капітал  65235,90  65235,90
Довгострокові зобов’язання  0,00  0,00
Поточні зобов’язання   276,40   184,60
Чистий прибуток (збиток)   28,00   -31,80
Середньорічна кількість акцій (шт.)    6459   6459 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 0,00  0,00

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

  0,00   0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   6   7 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор 
ПрАТ «ВИНАГРОКОМПЛЕКС» __________________ О.І.Сеймський
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУБІжАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 

КОМБІНАТ»
код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська 

область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі — «Товариство») пові-
домляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 28 квітня 2014 року о 14-00 годині за адресою: Україна, 
93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в при-
міщенні їдальні з наступним порядком денним:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на 
позачергових загальних зборах акціонерів 25 жовтня 2013 року та обран-
ня нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних збо-
рах акціонерів 28 квітня 2014 року. 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену роботу в 2013 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про 
роботу в 2013 році.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік. 
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про отримання Товариством кредитів від «DS 

Smith Ukraine Limited» та «Кomelinco Trading Ltd» у розмірі 1 500 000,00 
доларів США кожний, на умовах субординованого кредиту, отриманого від 
банку Сітібанк. 

10. Прийняття рішення про затвердження основних умов кредитного 
договору з банком Сітібанк в зв’язку з реструктуризацією заборгованості 
за цим кредитом. 

11. Прийняття рішення про переобрання Генерального директора То-
вариства.

12. Затвердження основних умов трудового договору, що має бути 
укладений з Генеральним директором щодо встановлення розміру його 
винагороди, матеріального забезпечення, а також умов і розміру інших 
виплат, встановлення особи уповноваженої на підписання договору від 
імені Товариства.

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 
затвердження його у новій редакції.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 407 588 2 568 335
Основні засоби 1 846 718 1 933 905
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 161 383 180 395
Сумарна дебіторська заборгованість 352 515 335 745
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 912 91 072
Нерозподілений прибуток 880 378 840 667
Власний капітал 1 761 791 1 782 139
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов’язання 442 105 491 858
Поточні зобов’язання 203 692 294 338
Чистий прибуток (збиток) -9 925 -1 291
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1551 1551

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку 
акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 22 квітня 2014 
року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). 
Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці про-
ведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська об-
ласть, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67), 28 квітня 2014 року з 12-00 до 
13-30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що 
засвідчує особу, а представникам акціонерів — документи, які підтверджу-
ють їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефо-
ном (06453) 9-23-73 

Генеральний директор ПАТ «РКТК»  Геннадій Мінін

ПАТ «фАБРИКА «ЗАРЯ» 
Чергові збори ПАТ «Фабрика «Заря» відбудуться 30 квітня 2014 р. 

за адресою: 99040 м. Севастополь, вул. Промислова 9, у приміщен-
ні конференц-залу ПАТ «фабрика «Заря» у 10.15 год. Реєстрація 
учасників зборів 30 квітня 2014 року з 09-30 до 10-00 год. за адресою 
м.  Севастополь, вул. Промислова 9 у приміщенні конференц-залу 
ПАТ  «Фабрика «Заря».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 24 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. 

Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів. 
2. Затвердження звіту директора про результати фінансово — гос-

подарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження звіту про роботу Наглядової ради за 2013 рік.
4. Затвердження звіту про роботу Ревізійної комісії за 2013 рік. 
5. Затвердження балансу, річного звіту Товариства за 2013 рік. Про 

порядок погашення збитків 2013 року.
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження з членами Наглядової ради умов договорів, 

встановлення розміру їх винагороди та особи, яка уповноважується на 
підписання цих договорів.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про затвердження Положення про ревізійну комісію.
Акціонери, які бажають ознайомитись з підготовчими матеріалами 

до загальних зборів, мають можливість подати письмову заяву до Ди-
ректора Товариства, та ознайомитись з такими матеріалами у примі-
щенні конференц-залу ПАТ «Фабрика «Заря» з понеділка по п’ятницю 
з 8.00 до 17.00 год., перерва на обід з 12.00 до 13.00 год., а в день про-
ведення зборів — у місці їх проведення до початку зборів. Відповідаль-
на особа за ознайомлення акціонерів з документами Директор 
ПАТ  «Фабрика «Заря» — Рявкін Андрій Степанович.

Для участі в зборах при собі мати документ, що засвідчує особу, 
представникам акціонерів — доручення, оформлене відповідно до ді-
ючого законодавства України та документ, що засвідчує особу. Акціоне-
ри мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного не пізні-
ше, ніж за 20 днів до дати скликання зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати скликання 
зборів.

Довідки за тел. (0692) 477473

Інформація по п.1 порядку денного:
Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ  

(тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 379   458
Основні засоби (за залишковою вартістю)   338 399
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси   3  3 
Сумарна дебіторська заборгованість  35 50
Грошові кошти та їх еквіваленти    3   6
Власний капітал   47 283
Статутний капітал   18 18  
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

  9 -67

Довгострокові зобов’язання   6 2
Поточні зобов’язання   326 173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-6,6 -0,06

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

  -6,6 -0,06

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)   35734 35734  
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна 
номінальна 
вартість 

  0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу 

  0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

  0 0

Вартість чистих активів   47 283

Директор ПАТ «фабрика «ЗАРЯ»  А.С.Рявкін
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До відома акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО — 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»!
(місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набе-

режна В.І. Леніна, буд. 15 А)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО — МЕХАНІЧ-

НИЙ ЗАВОД» (далі — Товариство) повідомляє акціонерів Товариства 
про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі — Збори), які 
відбудуться 29 квітня 2014 року о 11-00 за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 15 А, 2-ий поверх, кімна-
та 26. Реєстрація учасників Зборів Товариства буде здійснюватись  
з 10-00 години до 10-50 години, в день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах — 24 година 00 хвилин 23 квітня 2014р.

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

1. Обрання Голови, секретаря Зборів та лічильної комісії. Затвер-
дження порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів.

2. Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності 
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку 
Ревізора.

3. Звіт Голови правління за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Голови правління. Затвердження річного звіту та фінан-
сової звітності Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 
2013 рік. 

5. Затвердження розміру та терміну виплат річних дивідендів з ураху-
ванням вимог, передбачені законом.

6. Розгляд питання що до забезпечення зобов'язань по своєчасному 
та повному поверненню кредитних коштів та відсотків по них до кінця 
2014 року. 

7. Розгляд питання що до звернення до банківської установи з питан-
ня підписання кредитного договору для отримання кредитних коштів на 
розвиток господарської діяльності товариства.

8. Розгляд питання щодо надання повноважень представляти інтер-
еси товариства в банківських установах.

9. Розгляд питання що до здійснення роздрібної торгівлі непродо-
вольчими товарами. 

10. Розгляд питання що до придбання, продажу, списання основних 
засобів.

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством. 

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — на-

лежним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу 
(паспорт).

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань поряд-
ку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прий-
няття рішень по них), акціонери можуть ознайомитись безпосередньо за 
місцезнаходженням Товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
В.І. Леніна, буд. 15 А, 2-ий поверх, кімната 26 у робочі дні з 10.00 до 
15.00, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх прове-
дення: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 15 А,  
2-ий поверх, кімната 26. Для ознайомлення з документами необхідно 
пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних 
паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із докумен-
тами — Голова правління ПрАТ «РМЗ» Смоляр Сергій Миколайович.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 
формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РЕМОНТНО — 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника період 

Звітний 
2013

Попере-
дній 2012

Усього активів 4551,1 3845,2
Основні засоби (залишкова вартість) 2306,3 1170,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1040,5 1424,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1202,4 989,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 261,4
Нерозподілений прибуток 2940,3 2158,5
Власний капітал 37,0 37,0
Статутний капітал 148,0 148,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1425,8 1501,7
Чистий прибуток (збиток) 781,8 412,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 148 148
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 29

Довідки за телефоном: (056) 7447703
ПрАТ «РЕМОНТНО — МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО — МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 28.04.2014 року 
о 12-00 , за адресою: м. Полтава, вул. жовтнева, 37, кімната 10 в при-
міщенні офісу ПрАТ.

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

Для реєстрації акціонеру необхідно мати:документ, що посвідчує особу 
(пасторт), представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 22.04.2014 року.

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

комісії загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства у 2013 р.
3. Звіт ревізора за 2013 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності товариства, затверджен-

ня річного звіту та балансу за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) товариства 

за підсумками роботи у 2013 році.
6. Обрання голови та членів правління товариства.
7. Обрання ревізора товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

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

З документами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акці-
онерів можуть ознайомитись до дати проведення загальних зборів акціоне-

рів у робочі дні з 10.00 до 12.00 за адресою : м. Полтава, вул. Жовтнева, 37, 
пов.2, кімната .№10 (приміщення офісу ПрАТ). Відповідальна особа — 
Шведун Л.В.

Довідки за телефоном (0532) 56-36-04.  Правління ПрАТ

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14772,4 19417,5
Основні засоби 10350,3 10892,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 582,4 1794,6
Сумарна дебіторська заборгованість 853,9 1823
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 5,2
Нерозподілений прибуток -3916,9 -2156,8
Власний капітал 5679,6 8393,4
Статутний капітал 9596,5 9596,5
Довгострокові зобов’язання 6461,4 6461,4
Поточні зобов’язання 2631,4 4562,7
Чистий прибуток (збиток) -2720,3 -2156,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 596 501 9 596 501
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) 38 39

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА фІРМА «МТН-ПОЛТАВА»
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 Додаток 44 
до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних 
паперів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА фІРМА 

«ІНТЕРфЕЙС»
Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться «29» квітня 

2014 року о 12.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Мечникова,2.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах — 23 квітня 2014 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів  
ПАТ «НВф «Інтерфейс»

1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 
2013  рік.

2. Звіт про висновки ревізійної комісії ПАТ «НВФ «Інтерфейс» про 
достовірність річного балансу товариства за 2013 рік.

3. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «НВф «Інтерфейс», тис.грн.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1268,7 1396,2
Основні засоби 991,9 970,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11,0 8,2
Сумарна дебіторська заборгованість 123,4 135,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 107,7 256,8
Нерозподілений прибуток 62,8 223,4
Власний капітал 1093,4 1254,1
Статутний капітал 5,0 5,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 175,3 142,1
Чистий прибуток (збиток) 150,7 64,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «29» квітня 
2014р. з 11-00 до 11-40 за місцем проведення зборів. Для участі у 
зборах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповно-
важених осіб, оформлене згідно з чинним законодавством.

Довідка за телефоном (044) 463-99-08, 463-85-75.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості.

Повне найменування Публічне акціонерне товариство 
«Крижопільський цукровий завод»

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Місцезнаходження 24615, Вінницька область, 

Крижопільський район, село 
Городківка, вул. Леніна, 103

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03374764
Міжміський код, телефон емітента (04340) 2-45-75
Електронна поштова адреса Gocukor@upikr.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет http://cukrzavod.com.ua
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента
Дата вчинення події 25 березня 2014 р.

2.Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1. Наглядовою радою ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 25 бе-

резня 2014 р. прийняте рішення про припинення повноважень Панчука Ва-
лентина Івановича (Паспорт серії КР № 268075, виданий Заставнівським   
РВ  УМВС  України  в  Чернівецькій  області 10.12.1997 р.) з посади Дирек-
тора ПАТ «Крижопільський цукровий завод». Підстава такого рішення: за-
ява особи про звільнення з посади з 24 березня 2014 р. Обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядо-
вою радою Товариства. Особа перебувала на даній посаді 13 років. Особа 

володіє 0 (нуль) шт. акцій, що становить 00, 00 % Статутного капіталу Емі-
тента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

2.2. Наглядовою радою ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 25 бе-
резня 2014 р. прийняте рішення про обрання Романової Тетяни Григорівни 
(Паспорт серії КК № 994245, виданий Приморським РВ УМВС України в 
Одеській області 16 жовтня 2002 р.) на посаду Директора ПАТ «Крижопіль-
ський цукровий завод» терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: 
заява особи про призначення на посаду з 25 березня 2014 р. Обґрунтуван-
ня змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Нагля-
довою радою. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх п'яти 
років: спеціаліст першої категорії відділу РАЦС Томашпільського РУЮ Ві-
нницької області, юрисконсульт ТОВ «Вапнярський Елеватор», провідний 
юрисконсульт ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», керівник юридич-
ного відділу 

ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля». Особа володіє 0 (нуль) шт. ак-
цій, що становить 00, 00 % Статутного капіталу Емітента. Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор 
ПАТ «Крижопільський цукровий завод»  Романова Т. Г.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИжОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

До уваги акціонерів 

ПРАТ «ДОНБАСГЕОЛОГІЯ»!
ПрАТ «Донбасгеологія» (місцезнаходження за адресою: 83017, м. До-

нецьк, бул. Шевченка 27; код за ЄДРПОУ 01432227)  повідомляє про скли-
кання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 
2014 р. о 10-00 за адресою: м. Донецьк, бул. Шевченка 27, оф. 305

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 в 29 квітня 
2014 р. за адресою: м. Донецьк, бул. Шевченка 27, оф. 305

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

яльності Товариства за 2013 р.;
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.;5. 
Висновки Ревізора Товариства за 2013 р.;6. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.;7. 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах 
акціонерів 28 квітня 2014 р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів –  паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту,  акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 
м. Донецьк, бул. Шевченка 27, оф. 305 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Перекатов Є. В.

Телефон для довідок (06232) 4-05-96.
Основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства  за 2013 р.(тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів  28379 28466
Основні засоби  246,9 281,5
Довгострокові фінансові інвестиції  10559,5 10559,5
Запаси 1797,6 1797,6
Сумарна дебіторська заборгованість  15751,1 15585,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 23,5 8,7
Нерозподілений прибуток -13573,8 -13604,4
Власний капітал 10213,3 10213,3
Статутний капітал 11333,0 11333,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 15083,8 15201,8
Чистий прибуток (збиток) 35,5 -1468,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45332000 45332000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

10 33
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Перевальський м`ясопереробний 

завод»
2. Код за ЄДРПОУ 
00443186
3. Місцезнаходження 
94300 Луганська обл., Перевальський р-н, м.Перевальськ, вулиця 

Аляб’єва, буд 9
4. Міжміський код, телефон та факс 
(06441) 4-20-52, (06441) 4-20-51
5. Електронна поштова адреса 
pmpzavod@gmail.сom
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
pmpzavod.at.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (Про-
токол № 1) 25.03.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі змін до Статуту Това-
риства.

Посадова особа Войтова Тетяна Михайлівна (Паспорт: серія д/н номер 
д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (Про-

токол № 1) 25.03.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі змін до Статуту Това-

риства.
Посадова особа Кравцов Ігор Володимирович (Паспорт: серія д/н но-

мер д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради, звіль-
нена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,922%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (Про-

токол № 1) 25.03.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі змін до Статуту Това-

риства.
Посадова особа Андреєва Світлана Іванівна (Паспорт: серія д/н номер 

д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (Про-

токол №1) 25.03.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі змін до Статуту Това-

риства.
Посадова особа Вербицька Світлана Вікторівна (Паспорт: серія д/н но-

мер д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради звіль-
нена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Згідно змін до Статуту Товариства передбачено 3 посадові особи чле-

нів Наглядової ради, тому на цю посаду нікого не призначено.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів (Про-

токол № 1) 25.03.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі змін до Статуту Това-

риства.
Посадова особа Товариство з додатковою відповідальністю 

«Луганськм’ясопром» (Паспорт: серія д/н номер 00453013 виданий р. д/н), 
яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 62,25%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Згідно змін до Статуту Товариства передбачено 3 посадові особи чле-
нів Наглядової ради, тому на цю посаду нікого не призначено.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (Про-
токол № 1) 25.03.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі змін до Статуту Това-
риства.

Посадова особа Ремньова Олена Костянтинівна (Паспорт: серія д/н номер 
д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Згідно змін до Статуту Товариства передбачено посаду Ревізора акціо-

нерного товариства, тому на цю посаду нікого не призначено.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (Про-

токол № 1) 25.03.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі змін до Статуту Това-

риства.
Посадова особа Шевцова Олена Василівна (Паспорт: серія д/н номер 

д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Згідно змін до Статуту Товариства передбачено посаду Ревізора акціо-

нерного товариства, тому на цю посаду нікого не призначено.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (Про-

токол № 1) 25.03.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі змін до Статуту Това-

риства.
Посадова особа Рахманенко Наталія Павлівна (Паспорт: серія д/н номер 

д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Згідно змін до Статуту Товариства передбачено посаду Ревізора акціо-

нерного товариства, тому на цю посаду нікого не призначено.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

25.03.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу № 1.
Посадова особа Кравцов Ігор Володимирович (Паспорт: серія д/н но-

мер д/н виданий р. д/н), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,922%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник 

директора.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 128 031 акція.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 25.03.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу № 5.
Посадова особа Кравцов Ігор Володимирович (Паспорт: серія д/н но-

мер д/н виданий р. д/н), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,922%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник 

директора.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 128 031 акція.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

25.03.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу № 1.
Посадова особа Войтова Тетяна Михайлівна (Паспорт: серія д/н номер 

д/н виданий р. д/н), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник 

відділу матеріально-технічного постачання.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: немає акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

25.03.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу № 1.
Посадова особа Рахманенко Наталія Павлівна (Паспорт: серія д/н но-

мер д/н виданий р. д/н), призначена на посаду Член Наглядової ради.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»
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Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: диспетчер, 

товарознавець, начальник відділу збуту, начальник фірмової торгівлі.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: немає акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

25.03.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу № 1.
Посадова особа Ремньова Олена Костянтинівна (Паспорт: серія д/н но-

мер д/н виданий р. д/н), призначена на посаду Ревізор акціонерного това-
риства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економіст, 

начальник планово -економічного відділу.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: немає акцій.

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

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

Директор  Свічкарь М.І.

(код ЄДРПОУ 14349442, місцезнаходження: м. Київ, вул. Північно — Си-
рецька, 1-3) повідомляє, що Наглядовою радою АТ «РОДОВІД БАНК» при-
йнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «РО-
ДОВІД БАНК» на 29 квітня 2014 року та їх проведення об 11 годині 
00  хвилин за Київським часом за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачно-
го, 17, к. 613. 

Порядок денний:
1.  Встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціоне-

рів АТ «РОДОВІД БАНК».
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «РОДОВІД 

БАНК».
3. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «РО-

ДОВІД БАНК».
4.  Звіт Правління АТ «РОДОВІД БАНК» за 2013 рік, звіт Наглядової ради 

АТ «РОДОВІД БАНК» за 2013 рік, звіт Ревізійної комісії АТ «РОДОВІД БАНК» 
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цих звітів.

5.  Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ «РО-
ДОВІД БАНК» за 2013 рік та заходів за результатами розгляду висновків 
зовнішнього аудитора.

6.  Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «РО-
ДОВІД  БАНК».

7.  Встановлення кількісного складу Наглядової ради АТ «РОДО-
ВІД  БАНК», обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «РОДО-
ВІД БАНК», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з Головою та членами Наглядової ради АТ «РОДОВІД  БАНК», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Нагля-
дової ради АТ «РОДОВІД  БАНК».

8.  Розподіл прибутку і збитків АТ «РОДОВІД БАНК» за підсумками робо-
ти в 2013 році.

9.  Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «РОДОВІД БАНК».
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії АТ «РОДОВІД  БАНК», встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Ревізійної комісії АТ «РОДОВІД  БАНК».

Основні показники фінансово — господарської діяльності
АТ «РОДОВІД БАНК» 

(тис.грн)
Найменування показника період

01.01.2014 01.01.2013
Усього активів   8 835 631  8 875 012 

Основні засоби (із врахуванням аморти-
зації)  

 4 442 376  4 453 627 

Інвестиції капіталу  0  0 
Запаси*  223  205 
Інші активи (в т. ч. сумарна дебіторська 
заборгованість із врахуванням сформова-
ного резерву)

 3 475 064  3 573 019 

Готівкова валюта та коррахунки в банках  252 894  130 687 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- 9 889 815 - 9 879 222 

Власний капітал  3 618 351  3 646 896 
Статутний капітал  12 359 299  12 359 299 
Довгострокові зобов’язання**  3 095 669  3 260 355 
Поточні зобов’язання***  2 121 610  1 967 760 
Чистий прибуток (збиток) - 70 298 - 10 593 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 866 277 222 6 866 277 222
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) 

 503  599 

* запаси матеріальних цінностей на складі та у підзвітних осіб
** міжбанківські кредити, строкові кошти клієнтів, кредити міжнародних і ін. 
фінансових установ, субординований борг
*** Коррахунки банків, кошти до запитання клієнтів, нараховані витрати, 
кредиторська заборгованість, інші зобов'язання

Реєстрація учасників зборів відбудеться 29.04.2014 з 10-00 до 10-50 за 
місцем їх проведення. Учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, документ про призначення на посаду (для керівника 
акціонера-юридичної особи), довіреність на право участі у зборах (для упо-
вноваженої особи акціонера). 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах: 23.04.2014 року (на 24 годину).

Ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного: у робочі дні з 10-00 до 13-00 години у період з 
28.03.2014 по 29.04.2014 року за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 
17, кім. № 414. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами щодо зборів — Голова Правління Райтбург Юрій 
Григорович, контактна особа — Усатенко Олена Олексіївна. Довідки за те-
лефоном: (044) 255-86-56.

Голова Правління  ю.Г.Райтбург

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОДОВІД БАНК»

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 29 квітня 
2014 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: м.Київ, вул.Сокальська 4

Порядок денний:
1. Для початку Зборів розглянути питання та прийняти рішення 

про:1.1  реэстрацію акціонерів — протокол,1.2 порядок денний1.3 зразок 
бюлетнів для голосування 1.4 обрання секретаря Зборів 1.5 Підтвердити 
повноваження Голови Зборів Зубовича М.П. 1.6 підтвердити повноважен-
ня — Президента ПАТ «Зімонт», директора ПАТ «Зімонт» , Членів Правлін-
ня та Голови Правління,Наглядової ради,Голови та членів ревізійної комі-
сії, лічильної комісії.

2. Затвердження звітів Товариства: правління, наглядової ради , звіту і 
висновків ревізійної комісії за підсумками роботи за 2013 рік. Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 3. Затвердження річних 
результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту 
про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013  рік . 4. За-
твердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивіден-
дів за 2013 рік . 5. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до 

вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 6. Затвердження Поло-
жень про загальні збори, правління, наглядову раду, ревізійну комісію Товари-
ства. 7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (кон-
трактів) — цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
договорів з членами наглядової ради , та надання повноважень про встанов-
лення розміру винагороди членам наглядової ради. 8.Про внесення змін до 
Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства, що відпо-
відає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 9. Ознайомлення 
з довідкою про стан рахунку в цінних паперах 10.Інші питання.

Матеріали Зборів для ознайомлення за адресою: м. Київ, вул.Сокаль-
ська 4

Реєстрація учасників зборів з 13-45 год. до 14 год. 15 хв. 29 квітня 
2014  року за місцем проведення зборів.,акціонери повинні мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб — паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чин-
ним законодавством України. Тел. для довідок 0960301112: Правління

Директор ПАТ «Зімонт» __________________________ Зубович І.А.

ПАТ «ЗІМОНТ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРС» 

(далі — Товариство) 
(ідентифікаційний код 13538066; місцезнаходження: вул. Пости-

шева, б. 127, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83001) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: «28» квітня 

2014  року о 11.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 83001, Донецька обл., 

місто Донецьк, вулиця Постишева, будинок 127, кімната 601.
Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 

«28»  квітня 2014 року о 10.00 годині.
Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 

«28»  квітня 2014 року о 10.45 годині.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 83001, Доне-

цька обл., місто Донецьк, вулиця Постишева, будинок 127, кімна-
та 601.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів — «22» квітня 2014 року станом 
на 24-00 годину.

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загаль-
них зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік. 

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2013 рік.

4. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльнос-
ті Товариства у 2013 році.

5. Про схвалення правочинів на відчуження корпоративних прав, 
якими володіє Товариство.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, осо-
бисто або через уповноваженого представника до дати проведення 
Загальних зборів за адресою: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. 
Постишева, буд. 127, кабінет 601, з понеділка по п'ятницю — з 9-00 
до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день 
проведення Загальних зборів — за місцем їх проведення. Акціонери 
(їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, 
належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право 
власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — начальник юридичного відділу — Лункіна Інна Миколаївна.

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

Найменування показника період
Звітний 
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів  898 858 1 178 198
Основні засоби  9 21
Довгострокові фінансові інвестиції  24 137 48 248
Запаси 18 20
Сумарна дебіторська заборгованість  104 094 111 011
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 3 799
Нерозподілений прибуток 271 359 507 599
Власний капітал 271 439 507 679
Статутний капітал 80 80
Довгострокові зобов’язання 539 153 539 153
Поточні зобов’язання 87 808 130 382
Чистий прибуток (збиток) (236 240) (5 685)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40 40
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

4 4

Телефони для довідок : (062) 381 78 25.
Генеральний директор ПРАТ «АРС»  І.А. Шипілова 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157»

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

емітента
І.Загальні відомості. Повне найменування емітента: Приватне акці-

онерне товариство «Новокаховська пересувна механізована коло-
на № 157»; Код за ЄДРПОУ:01352801; Місцезнаходження: 74900, м.Нова 
Каховка, вул.Горького, буд.5а; Міжміський код, телефон та 
факс:(05549)72147; Електронна поштова адреса: nkpmk_157@еmitent.
net.ua;Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: http://01352801.smida.gov.ua/ ; 

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

ІІ.Текст повідомлення. Рiшенням Загальних зборiв, оформлених про-
токолом № 1 вiд 25.03.2014 р. припинено повно-важення посадових осіб у 
зв’язку з закінченням терміну дії їх повноважень: Директор Рибалко Олек-
сій Олексійович (згоду на розкриття персональних даних не надано), во-
лодіє часткою в статутному капіталі (акціями) — 46,21%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв зай-
мав посади: Голова правлiння ВАТ ПМК-157, директор ПРАТ ПМК-157. 
Iнших посад не займав. Розмір пакета акцій — 111180 шт.; Голова Нагля-
дової ради Рибалко Володимир Олексійович (згоду на розкриття персо-
нальних даних не надано), володіє часткою в статутному капіталі (акція-
ми) — 34,15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Протягом 5 рокiв займав посади: Голова Наглядової ради 
ВАТ ПМК-157, Голова Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не 
займав. Розмір пакета акцій — 82160 шт.; член Наглядової ради Жук На-
талія Миколаївна(згоду на розкриття персональних даних не надано), во-
лодіє часткою в статутному капіталі (акціями) — 4,99%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв зай-
мала посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, член Наглядової ради 
ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займала. Розмір пакета акцій — 12000 шт.; 
член Наглядової ради Коханов Сергій Анатолійович (згоду на розкриття 
персональних даних не надано), володіє часткою в статутному капіталі 
(акціями) — 1,43%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Протягом 5 рокiв займав посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, 
член Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмір па-
кета акцій — 3440 шт.; Ревiзор Рибалко Оксана Миколаївна (згоду на роз-
криття персональних даних не надано), володіє часткою в статутному ка-
піталі (акціями) — 0,09%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Протягом 5 рокiв займала посади: член правлiння 
ВАТ  ПМК-157, ревiзор ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займала. Розмір 
пакета акцій — 220 шт.

Обрано посадових осіб: Рибалко Олексія Олексійовича (згоду на роз-
криття персональних даних не надано) на посаду Директора строком на 
три роки, володіє часткою в статутному капіталі (акціями) — 46,21%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
5  рокiв займав посади: Голова правлiння ВАТ ПМК-157, директор 
ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмір пакета акцій — 111180 шт.;

Рибалко Володимира Олексійовича(згоду на розкриття персональних 
даних не надано) на посаду Голови Наглядової ради строком на три роки, 
володіє часткою в статутному капіталі (акціями) — 34,15%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав 
посади: Голова Наглядової ради ВАТ ПМК-157, Голова Наглядової ради 
ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмір пакета акцій — 82160 шт.;

Жук Наталію Миколаївну (згоду на розкриття персональних даних не 
надано) на посаду члена Наглядової ради строком

на три роки, володіє часткою в статутному капіталі (акціями) — 4,99%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
5 рокiв займала посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, член Наглядової ради 
ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займала. Розмір пакета акцій — 12000 шт.;

Коханова Сергія Анатолійовича (згоду на розкриття персональних да-
них не надано) на посаду члена Наглядової ради строком на три роки, 
володіє часткою в статутному капіталі (акціями) — 1,43%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв зай-
мав посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, член Наглядової ради 
ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмір пакета акцій — 3440 шт.

Рибалко Оксану Миколаївну (згоду на розкриття персональних даних 
не надано) на посаду Ревiзора строком на три роки, володіє часткою в 
статутному капіталі (акціями) — 0,09%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займала посади: 
член правлiння ВАТ ПМК-157, ревiзор ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не зай-
мала. Розмір пакета акцій — 220 шт. 

ІІІ. Підпис.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законом. Директор Рибалко Олексій Олексійович. 26 бе-
резня 2014 року.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКТИВ ТРЕЙД» 

код за ЄДРПОУ 30468826 (далі також «Товариство»)
повідомляє  

про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 03115 м. Київ, Львівська, 18-В, оф.26
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2014 року 

о 10 год. 00 хв. за адресою: 03115, м. Київ, Львівська, 18-В, оф.26
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах: 27 квітня 2014 року з 09 год.30 хв. до 09 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: станом на 24 годину 
22 квітня 2014 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня 

проведення загальних зборів).
Перелік питань,  

що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загаль-

них зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту. 
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за ре-

зультатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
8. Прийняття рішення про вчинення/затвердження значних правочинів 

та про попереднє схвалення значних правочинів. 
9. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товари-

ства на 2014 рік.
10. Звільнення члена Наглядової ради Товариства.
11. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, акціонер може за адресою: 03115 
м.  Київ, Львівська, 18-В, оф.26, ПАТ «Актив Трейд» (бухгалтерія) у період 
з 27 березня 2014 р. по 27 квітня 2014 року у всі робочі дні з 9:00 до 
16:00  год., а в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення.

Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я 
Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з 
питань ознайомлення акціонерів з документами — Зеленська І.І.

Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам — до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів — доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у за-
гальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Адреса для надання пропозицій: 03115 м. Київ, Львівська, 18-В, оф.26, 
ПАТ «Актив Трейд»

Телефон для довідок: 044-452-34-82

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 50718,8 50832,8
Основні засоби 4,4 -
Довгострокові фінансові інвестиції 17090 17090
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,4 0,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 1
Нерозподілений прибуток 20717,8 20831,7
Власний капітал в т.ч. 50718,8, 50832,7
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - 0,1
Чистий прибуток (збиток) -113,9 20929,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6000000 6000000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 1

Директор ПАТ «Актив Трейд»  Ведерніков І.О. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР «ЛЕОПАРД»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товари-
ство «Корнинський кар'єр «Леопард» Місцезнаходження товари-
ства: 13514, Житомирська обл., Попільнянський р-н, смт. Корнин, вул. 
Королівська,13.

Дата, час та місце проведення загальних зборів «29» квітня 
2014 року о 12-00 годин за адресою: 13514, житомирська обл., По-
пільнянський р-н, смт. Корнин, вул. Королівська,13, кімн №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 11- 00 до 11- 45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 23 квітня 2014р. станом на 24 годину. 

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

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з депо-
зитарною установою.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту 
та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності за 2013 рік. Затвердження річного звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків 
Ревізійної комісії .

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

ради, Правління та Ревізійної комісії. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства 

за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної ко-

місії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

(тис.  грн.)
Показник Період Показник Період

2012р. 2013р. 2012р. 2013р.
Усього активів 2565,7 3417.1 Статутний капітал 500,0 500,0
Основні 
засоби 

2448,3 2675,5 Довгострокові 
зобов’язання

1374,7 978

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції

_ Поточні зобов’язання 2370,9 543,2

Запаси 117,2 738,3 Чистий прибуток 
(збиток) 

-71,9 -223,1

Сумарна 
дебіторська 
заборгованість

- Середньорічна 
кількість акцій

500000 50000

Грошові кошти 
та їх еквіва-
ленти

0,2 3.3 Кількість власних 
акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

_ -

Нерозподіле-
ний прибуток

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

_ -

Власний 
капітал

_ -- Чисельність 
працівників на кінець 
періоду (осіб)

30 38

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — пас-
порт, представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 
20 днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 13-00 за адресою:13514, Жи-
томирська обл., Попільнянський р-н, смт. Корнин, вул. Королівська,13, 
бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління 
Жихарєв Валентин Іванович.

Довідки за телефоном: (04137)62-4-86 .  Наглядова рада.
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СОЛОМЕНКА»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛОМЕНКА» (код 
ЄДРПОУ 03062208, місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Урицького, 
38) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОЛОМЕНКА» (надалі — «Товари-
ство») відбудуться 29 квітня 2014 року о 10 годині 00 хв. за адре-
сою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 38, каб. № 1 (кабінет 
Директора Товариства).

Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі в 
загальних зборах акціонерів відбудеться в день проведення загаль-
них зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. за вищевказаною 
адресою проведення загальних зборів.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2014 року. 

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду цього звіту. 
4. Звіт Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду цього звіту. 
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності Товари-

ства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізора Товариства. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
7. Про розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за результа-

тами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
 Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що по-

свідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та до-
віреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства до дати проведення Загальних зборів акці-
онерів мають право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціо-
нерів Товариства за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 38, від-
діл кадрів в робочі дні та робочий час з 9.00 до 18.00 год. (необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам — до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), довіреність, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства України). 

В день проведення Загальних зборів акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів 
акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 38, каб. №1 (кабінет Дирек-
тора Товариства).

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, є Дирек-
тор Товариства Пакета-Мельничук Ю.В. 

Телефони для довідок: (044) 249-40-52.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОЛОМЕНКА» (тис. грн.)

Найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 1342 1264
Основні засоби 716 778
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 11
Сумарна дебіторська заборгованість 428 423
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 23
Нерозподілений прибуток 10 (6)
Власний капітал 109 110
Статутний капітал 384 384
Поточні зобов’язання 276 216
Довгосторокові зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 16 (108)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2666 2666
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 21

Директор  ю.В. Пакета-Мельничук 

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА фІНАНСОВА МЕРЕжА» 

(код за ЄДРПОУ 34295209)
місцезнаходження: 04136 м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3

повідомляє, що «28» квітня 2014 року відбудуться річні загальні збори 
акціонерів Товариства за адресою: 04136 м. Київ, вул. Північно-
Сирецька, 1-3 (3 поверх, кімната засідань)

Початок зборів о 14.00 . Реєстрація учасників зборів буде проводитись 
з 13.00 до 13.45 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери, внесені до пере-
ліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «22» квітня 2014 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління сто-

совно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії стосов-
но фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2013 рік.
9. Прийняття рішення про утворення органу Товариства — Наглядової 

Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради. 
10. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встанов-
лення розміру їх винагороди. 

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 
15. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встанов-
лення розміру їх винагороди. 

19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

2012 рік 2013 рік
Усього активів 34746 34363
Основні засоби 3102 2557
Довгострокові фінансові інвестиції 31644 31644
Запаси 36 31
Сумарна дебіторська заборгованість 153 530
Грошові кошти та їх еквіваленти 182 203
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7212) (6806)
Власний капітал 24428 24834
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання 45987 45987
Поточні зобов’язання 1628 1203
Чистий прибуток (збиток) (3586) (43)
Середньорічна кількість акцій, шт. 30000 30000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 35 32

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнахо-
дженням Товариства: 04136 м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3 у робочі 
дні з 09 год. до 17 год. у приймальні голови правління, особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правлін-
ня Аушев Андрій Анатолійович.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства, представникам 
акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, — паспорт та доку-
менти, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (044)5966330 
Голова Правління
ПрАТ «Українська фінансова мережа»  Аушев А.А.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМИРИБ-
ГОСП»

2. Код за ЄДРПОУ 00476760
3. Місцезнаходження 40002, Сумська обл., м. Суми, 

вул. Роменська, буд. 105
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 22- 32- 88

5. Електронна поштова адреса vat_00476760@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

http://00476760.emitents.org

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» (надалi за тек-
стом  — Товариство) вiд 24 березня 2014 року (Протокол № 1/2014) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 

Відкликано членів Наглядової ради Товариства:
- вiдкликано члена Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПIТАЛ СЕРВІС» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 32828110) з припиненням 
вiдповiдних повноважень, що володiє часткою в статутному капiталi То-
вариства в розмiрi 22,5188%. Пiдстава: прийняття Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради 
Товариства. На зазначенiй посадi перебувало 2 роки 9 мiсяцiв. 

- вiдкликано члена Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС КОНТРОЛЬ» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 32828105) з припиненням 
вiдповiдних повноважень, що володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства в розмiрi 11,4629%. Пiдстава: прийняття Загальними збо-
рами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядо-
вої ради Товариства. На зазначенiй посадi перебувало 2 роки 
9 мiсяцiв. 

- вiдкликано члена Наглядової ради Товариства ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ 
КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34239673) з припинен-
ням вiдповiдних повноважень, що володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства в розмірі 24,9816%. Пiдстава: прийняття Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової 
ради Товариства. На зазначенiй посадi перебувало 2 роки 9 мiсяцiв.

Обрано членів Наглядової ради Товариства: 
- обрано членом Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПIТАЛ СЕРВІС» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 32828110), що володiє част-
кою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 22,5188%. Пiдстава: 
прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради 
Товариства обраний на строк — 3 роки. Згiдно з рiшенням Наглядової 
ради Товариства (протокол №б/н вiд 24 березня 2014 року) члена На-
глядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАПIТАЛ СЕРВІС» обрано Головою Наглядо-
вої ради Товариства. 

- обрано членом Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС КОНТРОЛЬ» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 32828105), що володiє част-
кою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 11,4629%. Пiдстава: 
прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради 
Товариства обраний на строк — 3 роки. Згiдно з рiшенням Наглядової 
ради Товариства (протокол №б/н вiд 24 березня 2014 року) члена На-
глядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БІЗНЕС КОНТРОЛЬ» обрано Заступником го-
лови Наглядової ради Товариства. 

- обрано членом Наглядової ради Товариства ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ 

КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34239673), що 
володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 24,9816%. 
Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Член На-
глядової ради Товариства обраний на строк — 3 роки. Згiдно з 
рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н вiд 24 березня 
2014 року) члена Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ КАПIТАЛ» обрано Секретарем 
Наглядової ради Товариства.

Відкликано членів Ревізійної комісії Товариства:
- вiдкликано чнена Ревiзiйної комiсiї Товариства ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 
30057700) з припиненням вiдповiдних повноважень, що володiє част-
кою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 16,0000%. Пiдстава: 
прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про 
вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. На зазначенiй посадi 
перебувало 2 роки 9 мiсяцiв.

- вiдкликано члена Ревiзiйної комiсiї Товариства ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГОРОБИНА» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи 31162928) з припиненням вiдповiдних повнова-
жень, що володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0,0000%. Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. На 
зазначенiй посадi перебувало 2 роки 9 мiсяцiв.

- вiдкликано члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Піддубну Наталію 
Іванівну (паспорт МА 522274, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС Украї-
ни в Сумській області 11 серпня 1998 року) з припиненням вiдповiдних 
повноважень, що володiє часткою в статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 0,0776%. Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. На зазначенiй посадi перебувала 2 роки 9 мiсяцiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Обрано членів Ревізійної комісії Товариства:
- обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Піддубну Наталію 

Іванівну (паспорт МА 522274, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС Украї-
ни в Сумській області 11 серпня 1998 року), що володiє часткою в ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0776%. Пiдстава: прийняття 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства обраний на строк — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї Това-
риства (протокол №б/н вiд 24 березня 2014 року) члена Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Піддубну Наталію Іванівну обрано Головою 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.

- обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГОРОБИНА» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи 31162928), що володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 0,0000%. Пiдстава: прийняття Загальни-
ми зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї Товариства об-
раний на строк — 3 роки.

- обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 
30057700), що володiє часткою в статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 16,0000%. Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства обраний на строк — 3 роки. Згiдно 
з рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол №б/н вiд 24 берез-
ня 2014 року) члена Ревiзiйної комiсiї Товариства ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ» обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї То-
вариства.

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 Бесараб Сергій Олексійович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2014

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП»



№59, 27 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Дарницький плодоовочевий 

комбінат» (код ЄДРПОУ 22943989, місцезнаходження: 02088, м. Київ, 
вул. Леніна, 42)

повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться «28» квітня 
2014  року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 02088, м. Київ, вул. Лені-
на,  42, Адміністративна будівля, кімната № 16.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови зборів.
3. Обрання Секретаря зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2013 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутків і збитків Товариства за 

2013  рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
10. Затвердження нової редакції статуту ПАТ «Дарницький плодоовоче-

вий комбінат» зі змінами щодо зменшення кількісного складу Наглядової 
ради Товариства та змінами щодо порядку доведення до відома акціонерів 
про підсумки голосування.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Дарницький 
плодоовочевий комбінат» у новій редакції.

12. Прийняття рішення про затвердження кількісного складу та обрання 
членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядо-
вої ради ПАТ «Дарницький плодоовочевий комбінат» та обрання особи, 
уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам 
Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

15. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочи-
нів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності Товариства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Дарницький плодоовочевий комбінат», тис.грн.
Найменування показника Період

 Звітний Попередній
Усього активів  49904,4  49 751,6

Основні засоби  43777,2  44 008,3
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  6102,4  5 719,9
Грошові кошти та їх еквіваленти  13,6  14,5
Нерозподілений прибуток  -6117,5  - 6330,8
Власний капітал  49751,  49 538,2
Статутний капітал  2384,0  2384,0
Довгострокові зобов'язання  0  0
Поточні зобов'язання  90,7  196,3
Чистий прибуток (збиток)  213,3  574,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)  9 536 000  9 536 000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) 

 0  0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

8 8 

Реєстрація акціонерів відбудеться «28» квітня 2014 року; початок 
реєстрації о «09» годині «30» хвилин, закінчення реєстрації о «10» годині 
«00» хвилин за адресою: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 42, Адміністративна 
будівля, кімната № 16. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. «25» квітня 2014 року. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів також документ, що посвідчує 
їх повноваження.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами, пов’язаними з по-
рядком денним, та отримати додаткову інформацію стосовно порядку 
денного у робочі дні, з 10 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин за 
адресою: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 42, Адміністративна будівля, кімна-
та № 16.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Голова правління Товари-
ства Самсоненко Д.В. 

Прийом пропозицій до порядку денного можливе за поданням письмо-
вої заяви від акціонера не пізніше як за 20 днів до дня проведення зборів.

Телефон для довідок: (044) 354-09-57

Голова Наглядової ради
ПАТ «Дарницький плодоовочевий комбінат»        А.М.Корчинський

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «30» квітня 2014 року о 13:00 годині за адресою: 74900,Хер-
сонська обл., м.Нова Каховка, вул.Індустріальна ,13 в кімнаті засідань 
другого поверху адмінбудівлі.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 12:30 до 12:50 годин.
Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Нагля-

дової ради Товариства за 2013 рік. 
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Това-

риства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду результатів перевірки 

фінансово-господарскої діяльності Товариства аудитором за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2013 році.
8. Про затвердження змін до Статуту Товариства. 
Результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерно-

го товариства «Новокаховський завод силікатної цегли» за 2013 рік.
Основні показники фінансово-госплдарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Звітний період (2013 р.) Попередній період 

(2012 р.)
Усього активів 2412,1      2830,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1917,7      2130,
Довгострокові фінансові інвестиції -      -

Запаси 178,7      373,7
Сумарна дебіторська заборгованість 94,8      44,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7      0,2
Нерозподілений прибуток (збиток) (3183,4)      (2947,5)
Власний капітал 716,9      989,9
Статутний капітал 3742,3      3742,3
Довгострокові зобов’язання -      -
Поточні зобов’язання 43,5      43,3
Чистий прибуток (збиток) (235,9)      (130,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3742300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду -      -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пе-

ріоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12      14
Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НК ЗСЦ», які мають право 

для участі у загальних зборах — 24:00 годин 24.04.2014 року. 
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати паспорт , а представни-

кам акціонерів — паспорт та довіреність , оформлену згідно з чинним за-
конодавством, на передачу їм права участі в зборах.

Ознайомитися з проектами документів, які пов`язані з порядком денним 
загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 74900,Херсонська обл.., 
м. Нова Каховка, вул..Індустріальна,13 в кімнаті засідань з 10:00 до 12:00 
та з 13:00 до 15:00 в робочі дні.

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

Довідки за тел.:0 (5549) 4-51-78
Директор ПрАТ «НК ЗСЦ»  С.М.Сліпий

ПрАТ «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фЕСТА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «ФЕСТА»

2. Код за ЄДРПОУ 21583394
3. Місцезнаходження 02222, м.Київ, пр-т Маяковсько-

го,43/2
4. Міжміський код, телефон та факс 044-5470283 044-5469891
5. Електронна поштова адреса festimail@bk.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

festazvit.key.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв 25 березня 2014 року ( протокол № 1 вiд 25 березня 2014 року).
Посадова особа Пащенко Василь Трохимович займала посаду -директор 
товариства.Строк, протягом якого посадова особа перебувала на 
посадi  — з 28 лютого 2011 року по 25 березня 2014 року.Володiє часткою 
в статутному капiталi товариства — 30,0%.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа не надавала згоди 
на розкриття паспорних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 25 березня 2014 року ( протокол № 1 вiд 25 березня 2014 року).
Посадова особа Купач Ольга Анатолiївна займала посаду — ревізор това-
риства.Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi — з 
28 лютого 2011 року по 25 березня 2014 року.Не володiє часткою в статут-
ному капiталi товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспор-
них даних.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 25 бе-
резня 2014 року ( протокол № 1 вiд 25 березня 2044 року). Посадову особу 
Пащенка Василя Трохимовича обрано на посаду директора товариства з 
25 березня 2014 року терміном на три роки .Володiє часткою в Статутно-
му капiталi товариства — 30,0 %.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає Посадова особа раніше займала посади: голова 
правління ПрАТ «ФЕСТА».Посадова особа не надавала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 25 бе-
резня 2014 року ( протокол № 1 вiд 25 березня 2044 року). Посадову особу 
Єфремову Любов Олексiївну обрано на посаду ревiзора товариства з 
25  березня 2014 року терміном на три роки.Не володiє часткою в Статут-
ному капiталi товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Посадова особа раніше займала посади: головний бухгал-
тер ПрАТ «ФЕСТА», бухгалтер-ревізор ПАТ «ТОДЕФ», Посадова особа не 
надавала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Пащенко Василь Трохимович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.03.2014
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІЛЕНІУМ ТРЕНД»

(код ЄДРПОУ 32041320, адреса місцезнаходження: 03151, м. Київ, 
вул.Народного Ополчення, 18-Б) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2014 
року, за адресою: м.Київ, ул.Народного Ополчення, 18-Б 2 поверх 
(офіс). Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30 в той же день за 
місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.40. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 22 квітня 2014 року.

Порядок денний  
(перелік питань які виносяться на голосування):

Обрання голови та секретаря зборів, затвердження складу лічиль-1. 
ної комісії.

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-2. 
яльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-3. 
риства за 2013 рік.

Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства 4. 
за 2013 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 

Відкликання та обрання голови правління Товариства.5. 
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за 
місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Народного Ополчення, 18-Б,  
2 поверх (офіс), у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 
9:00 до 13:00) та в день проведення зборів за місцем проведення зборів 
(до початку зборів) у відповідальної особи — Голови правління Юрієв Р.В. 
Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують 
їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреності на пра-
во представляти інтереси акціонерів.

Довідки за тел. (044) 249-09-63 ПрАТ «Міленіум Тренд» (Емітент), (044) 
500-1607 /08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2474,3 2516,7
Основні засоби 2385,0 2384,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 87,4 125,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 6,9
Нерозподілений прибуток 598,6 635,6
Власний капітал 34,5 34,5
Статутний капітал 1765,1 1765,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 76,1 81,5
Чистий прибуток (збиток) -37,0 170,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 110 110
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 8

Голова правління

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» 

14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Миру, 312. тел. 04622 53-338 
здійснює утилізацію транспортних засобів власного виробництва за кодом 
УКТ ЗЕД 8702 в пунктах приймання та розбирання що знаходяться за 
адресами: 

1) м. Одеса, вул. Маловського, 3. м. 
2) Чернігів, пр-т. Миру, 312. 
3) Автономна республіка Крим, м. Севастополь, вул. Паршина, 

буд. № 6-а. 
4) м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 89. 
5) Київська область, Бориспільський р-н.,с. Проліски, вул. Бровар-

ська, 4 
ПрАТ «ЧАЗ» внесено до реєстру підприємств, що виробляють тран-

спортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію 
транспортних засобів власного виробництва. 

Голова Правління  Купцов В.В.

 Повідомлення про зміни у порядку денному чергових загальних 
зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УжГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !
Публічне акціонерне товариство «Ужгородський Турбогаз» (код за  

ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. Болгар-
ська, 3), далі за текстом Товариство, повідомляє Вам про те, що Наглядо-
вою радою Товариства було прийнято рішення про внесення змін до по-
рядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол 
№10 від 21.03.2014р.), проведення яких відбудеться 22 квітня 2014 року о 
10.00 годин за адресою: вул. Болгарська, 3, м. Ужгород, Україна, 88000 (в 
актовому залі першого поверху адміністративного корпусу Товариства), 
шляхом внесення нових питань наступного змісту:

11. Про затвердження договорів укладених ПАТ «Ужгородський 
Турбогаз».

Директор 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз»  Качур М.В.
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «НОВОСАНжАРСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРІВ «ВОРСКЛА»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товари-

ство «Новосанжарський завод продтоварів «Ворскла» (далі — Това-
риство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00377029.
Місцезнаходження Товариства: 39300, Україна, Полтавська обл., 

Новосанжарський район, селище міського типу Нові Санжари, 
вул.  Першотравнева, будинок 6/1.

Товариство повідомляє про скликання чергових річних загальних 
зборів акціонерів (далі — Збори), які відбудуться о 14:00 год. 
«28»  квітня 2014 року за адресою місцезнаходження Товариства: 
39300, Україна, Полтавська обл., Новосанжарський район, сели-
ще міського типу Нові Санжари, вул. Першотравнева, буди-
нок  6/1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 
з 12:00 до 14:00 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: «22» квітня 2014 року на 24:00 годину.

Для участі в Зборах акціонери при собі повинні мати документ, що 
посвідчує особу акціонера, а їх представники — довіреність на право 
участі, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства та до-
кумент, що посвідчує особу представника.

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

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 
Про обрання Лічильної комісії. Затвердження  регламенту та порядку 
проведення загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової 
ради Товариства за 2013 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління То-
вариства за 2013 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної ко-
місії Товариства за 2013 рік.

5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2013  рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. Розгляд 

питання про укладення договорів, пов’язаних з вчиненням вищезаз-
начених правочинів та надання повноважень на укладення та підпи-
сання відповідних договорів та інших документів, необхідних для вчи-
нення таких правочинів.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013 р.

Попере-
дній 2012 р.

Усього активів 290,1 413
Основні засоби 6,1 391,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9,4 9,4
Сумарна дебіторська заборгованість 274,5 12,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 397,6 397,6
Статутний капітал 200 200,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 0,9 15,4
Чистий прибуток (збиток) -108,4 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 000 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачений на викуп
власних акцій в протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
ряду денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою 
місцезнаходження Товариства: 39300, Україна, Полтавська обл., Но-
восанжарський район, селище міського типу Нові Санжари, вул. Пер-
шотравнева, будинок 6/1, у робочі дні з 08:00 до 17:00 години.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: головний бухгалтер ПрАТ «Новосанжарський завод прод-
товарів «Ворскла» Сидоренко Галина Михайлівна.

Голова правління ПрАТ «НЗП «Ворскла»        Розумєєнко Е.В.

Повідомлення  
про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОБ'ЄДНАНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Приватне акціонерне товариство «Об'єднана Страхова Компанія 
«ОСК Резерв» (ідентифікаційний код 23738116, місцезнаходження: 
04074, м. Київ вул. Новозабарська, 2/6) повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Об’єднана Страхова Компанія «ОСК Резерв», які відбудуться 28 квітня 
2014 року об 11.00 годині за місцезнаходженням Товариства: міс-
то  Київ, вул. Новозабарська,2/6, оф. 502.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах — 22 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 

звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності То-

вариства, річної фінансової та іншої звітності Товариства.
8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку 

покриття збитків Товариства за 2013 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Това-

риства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 

10.00 до 10.45 за адресою: місто Київ, вул. Новозабарська,2/6, оф. 502 в 
день проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації на Збори акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а їх представникам — довіреність, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезна-
ходженням Товариства: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 502. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Голова Правління Самойленко О.В. З питань порядку ден-
ного та організаційних питань проведення Зборів звертатись до Наглядо-
вої ради Товариства за тел. (0440 501-90-31 або за адресою: м. Київ, 
вул.  Новозабарська, 2/6, оф. 502, контактна особа — Самойленко О.В.

Наглядова Рада ПрАТ «ОСК Резерв»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОСК 
РЕЗЕРВ»

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

звітний 
2013

попере-
дній 2012

Усього активів 15072 12575
Основні засоби  (за залишковою вартістю) 4
Довгострокові фінансові інвестиції 7000 4342
Запаси 10
Сумарна дебіторська заборгованість 6732 7369
Грошові кошти та їх еквіваленти 673 837
Нерозподілений прибуток 4971 2473
Власний капітал 11237 11237
Статутний капітал 7274 7274
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 563 1038
Чистий прибуток (збиток) 2512 (674)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 412378844 199165543
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

8 9
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «МОТОР СIЧ»

2. Код за ЄДРПОУ 14307794
3. Місцезнаходження 69068 Запоріжжя пр-кт Моторобудівників, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 720-42-11 (061)720-50-00
5. Електронна поштова адреса ocb@motorsich.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://motorsich.com/rus/
investors/othetnost/osobaya_inf/2014

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 
ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення — Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі Товариство) 

повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, 
складеного депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Націо-
нальний депозитарій України» на облікову дату 21.03.2014 р. та отри-
маного Товариством від депозитарію 25.03.2014р., Товариству стала 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 
товариства 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛЬ «МАЯК», 

код ЄДРПОУ 05514206 (надалі за текстом — Товариство).
Місцезнаходження Товариства: 86157 Донецька область, місто Макі-

ївка, площа Радянська, будинок 7, повідомляє про проведення черго-
вих річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення: 28 квітня 2014 року об 11.00.
Місце проведення Загальних зборів: 86157, Донецька область, місто 

Макіївка, площа Радянська, будинок 7, зала для засідань.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 

09.45.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 

10.45.
Місце реєстрації учасників Загальних зборів — за адресою місця прове-

дення Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах складається станом на 24 годину 22 квітня 2014 року у по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Звертаємо увагу, що вносити зміни до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах після його складення заборонено.

Ознайомитись з усіма необхідними матеріалами, що стосуються по-
рядку денного, з якими можна ознайомитись під час підготовки до Загаль-
них зборів, можна за адресою місця проведення Загальних зборів, у робо-
чі дні, робочий час ПАТ «Готель «Маяк». Учасникам зборів при собі мати 
паспорт, представникам акціонерів — паспорт і доручення. Довідки за те-
лефонами — (06232) 6-10-88; (0623) 28-59-08. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Воробйов Олексій Сергійович.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів. 

Обрання Голови, секретаря загальних зборів. Обрання лічильної комісії та 
затвердження її складу.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Готель «Маяк» за 2013 рік 
Найменування показника Період

Звітний 
2013 рік, 
тис.грн.

Попередній 
2012 рік,
тис.грн.

Усього активів 12805 12654
Основні засоби 12519 12425
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 248 157
Сумарна дебіторська заборгованість 35 61
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Нерозподілений прибуток -3052 -2470
Власний капітал 1184 1184
Статутний капітал 1192 1192
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 390 398
Чистий прибуток (збиток) -584 -353
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4764194 4764194
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)

24 35

Директор  О.С.Воробйов

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НГМЗ-БУР»

доводить до відома акціонерів, що чергові Загальні збори акціонерів 
відбудуться «30» квітня 2014 р. о 10.00 за місцезнаходженням товари-
ства: Україна, 83001, Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 51 А, 
6 поверх, оф. 602. Реєстрація учасників проводиться з 09.00 до 09.45 за 
місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 

зборів ПрАТ «НГМЗ-БУР» (у т.ч. обрання членів лічильної комісії, прийнят-
тя рішення про припинення їх повноважень). 

2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради, звіту Виконавчого органу Товариства, звіту Ревізора, затвер-
дження висновків Ревізора за 2013 рік.

3. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.
4. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження порядку виплати акціонерам товариства дивідендів 

та розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 
2013 році.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 24-00 24.04.2014 р. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товари-
ства: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 51 А, 6 поверх, оф. 602, у робочі дні, 
з 9-00 до 12-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — в.о. начальника юридичного відділу Криво-
ногих О.Ф.

Пропозиції акціонерів по внесенню змін до Порядку денного прийма-
ються в письмовій формі до «10» квітня 2014 р. Рішення про включення 
цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою.

Телефон для довідок: (062) 381 - 72 - 97.
Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі документ, який по-

свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність на право участі і голосування у Зборах, оформлену згідно законо-
давства.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності товариства.

(тис.грн.)
Найменування

Показника
період

Звітний 
2013р.

Попере-
дній 2012р.

Усього активів 99 628 121 794
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 521 5 116
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10 905 8 099
Сумарна дебіторська заборгованість 79 062 100 728
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 772 884
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18 592 18 192
Власний капітал 24 392 23 992
Статутний капітал 5 800 5 800
Довгострокові зобов’язання 59 317 46 494
Поточні зобов’язання 15 919 51 308
Чистий прибуток (збиток) 400 143
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 58 000 58 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
звітного періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 302 318

ПрАТ «НГМЗ-БУР» Л.Ч.-С. Цой 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СIЧ»
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відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Власник акцій — фізична особа, що володів пакетом акцій в розмірі 
311 721 шт. (15,00% голосуючих акцій) збільшив за рахунок придбання 
свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 311 731 шт. 
(15,00% голосуючих акцій).

Власник акцій — юридична особа — The Bank of New York Mellon 
(США) (код BN, місцезнаходження: Wall-Street, буд.1, NewYork, В-1000, 
Rue Montoyer 46, B), що володів пакетом акцій в розмірі 232 764 шт. 
(11,20% голосуючих акцій) збільшив за рахунок придбання свій пакет 
акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 234 264 шт. (11,27% голо-
суючих акцій).

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
В.о. голови ради 

директорів Войтенко С.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 26.03.2014

(дата) 

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
«СПЕЦМОНТАжНАЛАДКА» повідомляє, що річні загальні збо-
ри акціонерів товариства відбудуться «29» квітня 2014 року о 14-тій го-
дині за місцезнаходженням товариства: м. Суми, вул. Воєводіна, 4 в 
кабінеті директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13-00 до 
13-50 29.04.2013 р. за місцем проведення зборів.
Порядок денний зборів (перелік питань винесених на голосування):

1. Обрання робочих органів зборів: голови і секретаря зборів, лічильної 
комісії.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цьо-
го звіту.

3. Звіт наглядової ради про роботу товариства в 2013 році та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Звіт та висновки ревізора про діяльність товариства в 2013 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства 
за 2013 рік.

6. Порядок розподілу прибутків (погашення збитків) товариства за 
2013 рік.

7. Про обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з головою та членами наглядової ради.

9. Про обрання ревізора.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з головою та членами ревізійної комісії. 

11. Затвердження основних напрямків роботи товариства у 2014 році.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде 

складено станом на 24 годину 23.04.2014 р. Учасникам зборів при собі 
необхідно мати паспорт, уповноваженим особам — паспорт та доручення 
на право участі у зборах засвідчену згідно з вимогами законодавства. Акці-
онери чи їх представники до дати проведення зборів можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 08-00 до 16-00 в ка-
бінеті директора, а в день проведення зборів — також у місці проведення 
зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є директор Рудиченко О.І. Пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням 
ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції. Телефони для довідок: (0542) 64-11-49, 27-40-90

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 630,4 655,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 134,5 174,7
Довгострокові фінансові інвестиції 27,7 27,7
Запаси 94,7 101,5
Сумарна дебіторська заборгованість 368,4 350,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,1 1,0
Власний капітал 2,3 2,3
Статутний капітал 683,9 683,9
Нерозподілений прибуток ( непокритий 
збиток)

(633,1) (428,0)

Довгострокові зобов’язання - 0
Поточні зобов’язання - 5,0
Чистий прибуток (збиток) (205,1) (17,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 683916 683916
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДУМ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «ДУМ»
2. Код за ЄДРПОУ 23159996
3. Місцезнаходження 02222, м.Київ, 

пр-т Маяковського,36/7,кв.142
4. Міжміський код, телефон та факс 044-5470283 044-5469891
5. Електронна поштова адреса festimail@bk.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

dolchevita80.key.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними збора-

ми акцiонерiв 25 березня 2014 року ( протокол № 1 вiд 25 березня 
2014  року).Посадова особа Пащенко Олександр Васильович займала 
посаду — директор товариства.Строк, потягом якого посадова особа 
перебувала на посадi — з 28 лютого 2011 року по 25 березня 2014 року.
Володiє часткою в Статутному капiталi товариства — 82,5%.Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на рокриття паспортних даних.

Рiшення про прининення повноважень прийнято Загальниими збора-
ми акцiонерiв 25 березня 2014 року(протокол «1 вiд 25 березня 
2014  року).Посадова особа Єфремова Любов Олексiївна займала по-
саду — ревiзор товариства. Строк, протягом якого посадова особа пере-
бувала на посадi — з 28 лютого 2011 року по 25 березня 2014 року.
Часткою в Статутному капiталi товариства не володiє..Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на рокриття паспортних даних.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
25  березня 2014 року ( протокол № 1 вiд 25 березня 2014 року.Посадо-
ву особу Пащенка Олександра Васильовича обрано на посаду директо-
ра товариства з 25 березня 2014 року. термiном на три роки.Володiє 
часткою в Статутному капiталi товариства у розмiрi 82,5%.Непогашеної 
судомостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа 
ранiше займала посади: голова правлiння ПрАТ «ДУМ», голова 
правлiння ПАТ «ТОДЕФ».Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
25  березня 2014 року ( протокол № 1 вiд 25 березня 2014 року.Посадо-
ву особу Єфремову Любов Олексiївну обрано на посаду ревiзора това-
риства з 25 березня 2014 року. термiном на три роки.Не володiє часткою 
в Статутному капiталi товариства.Непогашеної судомостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Посадова особа ранiше займала 
посади:головний бухгалтер ПрАТ «ФЕСТА», бухгалтер-ревiзор ПАТ  «ТО-
ДЕФ».Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Пащенко Олександр 

Васильович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.03.2014
(дата)
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 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СП КОНТИНЕНТ»
(код за ЄДРПОУ 24519155, місцезнаходження: 70422, Запорізька об-

ласть, с. Нове Запоріжжя, вул. Першотравнева, буд. 1 — Г)
Правління Товариства повідомляє про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СП Кон-
тинент», які відбудуться 30 квітня 2014 року о 12.00 годині (час київ-
ський) за адресою: 70422, Запорізька область, с. Нове Запоріжжя, 
вул. Першотравнева, буд. 1 — Г, кабінет №2).

Збори відбудуться 30 квітня 2014 року, початок зборів о 12.00 год.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься з 

11.00 по 11.30 год. 30.04.2014 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі у за-

гальних зборах: на 24 годину 24.04.2014.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про обрання лічильної комісії.1. 
Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 2. 
Про затвердження річного звіту товариства за 2013рік.3. 
Затвердження висновків аудитора.4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.5. 
Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, пе-6. 

редбачених законом.
Про затвердження рішень, приянятих правлінням товаритсва.7. 
Про попереднє схвалення значних правочинів8. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть особисто ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня з 9.00 до 
17.00 години за адресою — Запорізька область, с. Нове Запоріжжя, 
вул.  Першотравнева, буд. 1 — Г, кабінет №2, а в день проведення загальних 
зборів — також у місці їх проведення (при собі акціонер повинен мати пас-
порт). Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — голова правління Галенко Валерій Андрійович. 

Правління ПрАТ «СП Континент» 
Основні показники фінансво господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 
2013 2012

Усього активів 18931,8 17726,0
Основні засоби (залишкова вартість) 14260,9 13722,0
Довгострокові фінансові інвестиції 301,2 302,0
Виробничі запаси 107,6 73,0
Сумарна дебіторська заборгованість 546,2 956,0
 Грошові кошти та їх еквіваленти 24,5 24,0
 Нерозподілений прибуток 550,9 388,0
Власний капітал 12240,9 12078,0
 Статутний капітал 7750,0 7750,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6690,9 5648,0
Чистий прибуток 162,9 87,0
Середня кількість працівників 35 50

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОМТЕЛЕКОМ»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 

товариство «Промтелеком»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00179714
3. Місцезнаходження емітента 83121 м.Донецьк 

вул. Собiнова, 2а
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 343-80-21 
(062) 340-55-25

5. Електронна поштова адреса емітента ken@promtele.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://investor.promtele.com/

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Тихонюка Сергiя Григоровича 

(паспорт: серiя ВА номер 259298 виданий Калiнiнським РВ УМВС України 
в Донецькiй областi 13.05.1996) припинено згiдно рiшення Наглядової 
ради (Протокол № 4 вiд 21.03.2014 р. ). Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

На цiй посадi перебував з 31.12.2007 р. Голову Наглядової ради 
Лук'янова Володимира Валентиновича (паспорт: серiя ВС номер 239375 
виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецбкiй обл. 21.04.2000) об-
рано на посаду згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол № 4 вiд 
21.03.2014 р. ). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.20630%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано 
на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — член 
Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради Лук'янова Воло-
димира Валентиновича (паспорт: серiя ВС номер 239375 виданий 
Артемiвським МВ УМВС України в Донецбкiй обл. 21.04.2000) припинено 
згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол № 4 вiд 21.03.2014 р. ). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 20.20630%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебував з 
30.03.2004 р.. Замiсть Члена Наглядової ради нiкого не було обрано, так 
як кiлькiсть членiв Наглядової ради приведено у вiдповiдностi до Статуту 
Товариства.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор _________ Сажин Володимир Георгiйович

М.П.

ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»
Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» (місцезнаходження: 
Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13) по-
відомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
29 квітня 2014 року об 11:00 год. за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13, адміністративна 
будівля, другий поверх, кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення 
зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 23 квітня 2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та визначення осно-
вних напрямків діяльності на 2014 рік. 

3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту, та висновку ревізійної комісії щодо річного зві-

ту за 2013 рік.
6. Затвердження нової редакції Статуту у зв’язку із втратою.
7. Надання згоди та затвердження договорів відчуження Акціонер-

ним Товариством шляхом продажу частки у розмірі 70% (сімдесят  
відсотків) статутного капіталу ТОВ «ТОМАКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗА-

ВОД» (код ЄДРПОУ 34893917), затвердження ринкової вартості частки, 
загальної суми продажу частки Товариства та підтвердження повнова-
жень генерального директора Акціонерного Товариства по укладенню 
та підписанню договору (договорів) купівлі-продажу частки (часток).

8. Затвердження рішення про відмову Акціонерного Товариства від 
переважного права купівлі у учасників ТОВ «ТОМАКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬ-
НИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 34893917) часток у статутному капіталі цьо-
го Товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1.Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його 

представника).
2.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 

для представників акціонерів може посвідчуватися депозитарієм, збері-
гачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 
загальних зборів, за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельни-
кове, вул. Кирпична, буд.13., у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 
09.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами зборів – заступник генерального директора з загаль-
них питань Наконечна Тетяна Миколаївна.

Довідки за телефоном: 8 (05663) 4-07-15
Генеральний директор
ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»               А.І. РЯБОВ
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Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА» (надалі — То-
вариство) (код ЄДРПОУ 24364563, юридична адреса: 03680, Київ, вул. Фіз-
культури, 1, корп. 9) відбудуться 29.04.2014 р. об 11.00 за адресою: Київ, 
вул. Еспланадна, 42, 4-й поверх, к.411.

Реєстрація для участі у зборах 29 квітня 2014 р. з 10.30 до 11.00 за 
місцем проведення зборів. При собі мати: акціонерам — паспорт, пред-
ставникам акціонерів — паспорт та доручення, оформлене згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах, 23 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту про фінансові результати та балансу ПрАТ за 

2013 рік.
5. Звіт ревізійної комісії.
6. Порядок розподілу прибутку за 2013 рік.
7. Про затвердження плану роботи на 2014 рік.
З питань ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних 

зборів звертатися за місцезнаходженням товариства: 01601, м. Київ, вул. 
Еспланадна, 42, к.411, кабінет генерального директора, в робочі дні з 10.00 

до 17.00, та в день проведення зборів. Відповідальна за ознайомлення — 
генеральний директор Г.Ю. Нечаєва.

Телефон для довідок: (044) 246-62-35.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника звітний 

період
попередній 

період
Усього активів 156,2 155,8
Основні засоби 1,8 3,8
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси – –
Сумарна дебіторська заборгованість 42,0 55,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,5 20,8
Нерозподілений прибуток – –
Власний капітал – –
Статутний капітал 331,8 331,8
Довгострокові зобов’язання та забезпечення 117,3 117,3
Поточні зобов’язання 152,5 150,9
Чистий прибуток (збиток) -1,2 -44,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) – –
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5
Виконавчий орган ПрАТ «Олімпійська арена»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛІКО-КАПІТАЛ»
Код за ЄДРПОУ: 35643892

Повідомляє, що загальні збори акціонерів ПАТ «ЛІКО-КАПІТАЛ» 
відбудуться «30» квітня 2014 року за адресою: м.Київ, вул.Черво-
ноармійська, б.57/3, 4 поверх

Початок зборів — 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. 
до 10 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — «24» квітня 2014 року

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу про роботу Товариства у 2013 році. За-

твердження звітів та висновків Виконавчого органу. Затвердження 
результатів діяльності Товариства за звітний період;

3. Звіт Наглядової ради про роботу Товариства у 2013 році. За-
твердження звітів та висновків Наглядової ради.

4. Звіт Ревізора про роботу Товариства у 2013 році. Затвердження 
звітів та висновків Ревізора;

5. Затвердження річного звіту за 2013 рік та розподіл прибутку, 
термін та порядок виплати дивідендів (порядку покриття збитків).

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів нагля-
дової ради.

7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов трудових 
контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрак-
тів з членами наглядової ради

8. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
протягом наступного року.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «ЛІКО-
КАПІТАЛ» необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або представника акціонера; довіреність на право участі в 
загальних зборах (для представників акціонерів), оформлену відпо-
відно до вимог діючого законодавства.

З документами, що будуть розглянуті на зборах, можна ознайоми-
тись звернувшись до Голови Наглядової ради ПАТ «ЛІКО-КАПІТАЛ» 
Черно О. І.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються в письмовій формі 
за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, б. 88, тел. для 
довідок (044) 206-01-41.

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

Найменування показника Період
2012 2013

Усього активів 375 940,2 389 114,4
Основні засоби 35,7 21,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 40 951,1 62 525,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток 194 931,4 194 663,6
Власний капітал 375 931,4 375 663,6
Статутний капітал 181 000 181 000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5,4 13 447,4
Чистий прибуток (збиток) (267,8) 194 818,2
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 3

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

Генеральний директор _____ Білецький юрій Олександрович
(підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 
 М. П. 

26 березня 2014 року
(дата) 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ — БАНК»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ — БАНК» (надалі 

ПАТ «А-БАНК», або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що 29 квітня 
2014 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, 
пл. Шевченка, буд. 4-А, приміщення ПрАТ «ГОТЕЛЬ «жОВТНЕВИЙ», 
конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 29 квітня 2014 року з 11.00 год. до 11.55 год. за адресою: 
Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, буд. 4-А, приміщення 
ПрАТ  «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 23 квітня 2014 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера — також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 2014  року 
(включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня пере-
рва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. 
Батумська, буд. 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК-
ЦЕНТ — БАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів осо-
ба — помічник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АКЦЕНТ — БАНК» — пані Кучугура Світлана Петрівна.

29 квітня 2014 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 проведен-
ня загальних зборів акціонерів. 

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

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

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «А-БАНК» про результати фінансово-

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

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» про підсумки діяль-
ності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради Товариства.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» про ре-
зультати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комі-
сії Товариства. 

7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит 
річної фінансової звітності ПАТ «А-БАНК» за 2013 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «А-БАНК» за 2013 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «А-БАНК» за 

підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивіден-
дів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «А-БАНК».

10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «А-БАНК» на 
2014  рік.

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «А-БАНК» шляхом викладення Ста-
туту в новій редакції.

12. Про внесення змін до Положень ПАТ «А-БАНК», що регламентують 
діяльність органів управління та контролю Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».

14. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
15. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради ПАТ «А-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради.

17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» з числа обраних 
членів Наглядової ради.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК».

19. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК».
20. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК».
21. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» з числа обраних 

членів Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «А-БАНК» (тис. грн.) 

Найменування показника 2012 рік 2013 рік
Усього активів 1 804 999 1 364 690
Основні засоби 37 509 37 155
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8 13
Сумарна дебіторська заборгованість 124 056 7 667
Грошові кошти та їх еквіваленти 665 005 891 438
Нерозподілений прибуток 3 023 10 908
Власний капітал 187 463 198 370
Статутний капітал 125 601 125 601
Довгострокові зобов’язання 1 227 072 1 647 991
Поточні зобов’язання 390 452 301 032
Чистий прибуток (збиток) 3 023 10 908
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 112 000 25 112 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 429 2 430 

Телефон для довідок: (056) 789-61-52.
ПАТ «А-БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ — БАНК»

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ» 

(далі  — Товариство)
(ідентифікаційний код 01273763), місцезнаходження Товариства — 

03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, повідомляє про проведення Річ-
них загальних зборів акціонерів (далі — Збори), які відбудуться 29 квіт-
ня 2014 року о 14.00 год. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
53-А, 2 поверх, актова зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: о 10 годині 
30 хвилин 29 квітня 2014 року. Час закінчення реєстрації акціонерів для 
участі у Зборах: о 13 годині 50 хвилин 29 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 23 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її 

складу.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів Товари-

ства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013  рік.

6. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо перевірки ре-
зультатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 
за 2013 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за під-
сумками 2013 року.

9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2014 рік.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ»
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Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Публічного акціонерного товариства «Київський Будпроект» за 

2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2013  р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 2739 2758
Основні засоби за залишковою вартістю 1744 1763
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22 22
Сумарна дебіторська заборгованість 972 972
Грошові кошти та їх еквівалент 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2713 -2697

Власний капітал 1256 1256
Статутний капітал 4 979 458,40 4 979 458,40
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1631 1628
Чистий прибуток (збиток) 0 0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 564 11 564
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Для реєстрації на участь у Зборах акціонер повинен мати при собі 
паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть за 
попереднім письмовим запитом, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 4 поверх, щоденно (крім 
суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. 
до 14:00 год.), а в день проведення Зборів — також у місці їх проведен-
ня, а саме: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А, 2 поверх, актова зала. Від-
повідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із матеріа-
лами (документами) є Голова правління Товариства Качанов О.М.

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БІО МЕД СКЛО» (надалі — «Товариство»)

На підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 03 березня 2014 року 
Правління публічного акціонерного товариства «Біо мед скло», місцезнахо-
дження якого: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26, повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло».

Дата проведення річних загальних зборів — 28 квітня 2014 року.
Час проведення річних загальних зборів — початок о 12:00 год.
Місце проведення річних загальних зборів — м. житомир, вул. Про-

мислова, буд. 26, ПАТ «Біо мед скло» (зала переговорів)
Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які мають право 

на участь у річних загальних зборах, проводитиметься о 10:45 год. (за 
адресою проведення річних загальних зборів).

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників об 11:45 год. 
(за адресою проведення річних загальних зборів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — 22 квітня 2014 року (станом на 24.00).

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2013 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2013 року.
8. Про затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в но-

вій редакції.
9. Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства на під-

писання Статуту в новій редакції.
10. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

11. Про приватне розміщення акцій.
12. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено 

розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
13. Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання 

повноважень щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом То-
вариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рі-
шення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

14. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу 
ПАТ  «Біо мед скло», яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від ви-

користання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами 
приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими 
власниками у процесі приватного розміщення;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.

15. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не 
голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу То-
вариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів 
до дати проведення річних загальних зборів, Товариство надає акціонерам 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного річних загальних зборів у приміщенні ПАТ «Біо мед скло» 
за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 26, кімната переговорів, щоденно 
(крім суботи та неділі) з 9:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 до 
13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх про-
ведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із за-
значеними документами є Голова правління — Жарков Людвиг Анатолійович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних 
загальних зборів звертатись до начальника АГВ ПАТ «Біо мед скло» Кули-
ківської Н.П. за тел. (044) 498-65-03 (02) або за адресою: м. Житомир, вул. 
Промислова, 26, кабінет корпоративного секретаря.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт 
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право влас-
ності на акції ПАТ «Біо мед скло» (виписку з рахунку у цінних паперах); такі 
ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які ви-
дали довіреності, повинні мати представники акціонерів.

Правління ПАТ «Біо мед скло»
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів 161479 190 032
Основні засоби 106703 122 666
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14194 15 590
Сумарна дебіторська заборгованість 40347 47 456
Грошові кошти та їх еквіваленти 107 1
Нерозподілений прибуток -11411 3 717
Власний капітал 91598 106 487
Статутний капітал 96431 96 431
Довгострокові зобов’язання 14123 25 328
Поточні зобов’язання 55758 54 760
Чистий прибуток (збиток) -16711 -5 225
Середньорічна кількість акцій (шт.) 964314360 964 314 360
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

291 163 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

29,1163 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 137 146
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Повідомлення про проведення чергових загальних 
зборів акціонерного товариства

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА: 
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ»
Місцезнаходження товариства: 29025, м. Хмельницький, вул. Кур-

чатова, 109
Дата, час та місце проведення загальних зборів 29 квітня 2014 

року об 11-00 годині за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Дими-
трова, 4, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 23 квітня 2014 р.

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення 

загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності за 2013 р. та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності То-
вариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності 

Товариства у 2013 р.

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

Показник Період
2013 р. 2012 р.

Усього активів 6623 6583
Основні засоби 4740 3979
Довгострокові фінансові інвестиції 107 107
Запаси 704 194
Сумарна дебіторська заборгованість 819 284
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 93
Нерозподілений прибуток -9416 -6970
Власний капітал -3989 -1543
Статутний капітал 5233 5233
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10612 8116
Чистий прибуток (збиток) -2446 -2008
Середньорічна кількість акцій 523327 523327
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) 55 79

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — пас-
порт, представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 29025, 
м.  Хмельницький, вул. Курчатова, 109, бухгалтерія, а в день прове-
дення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадовою 
особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, є директор Гаврилюк Микола Іванович.

Довідки за телефоном: (0382)-718510.
Директор Хмельницького ПАТ «Втормет» 

З технічних причин у повідомленні ПрАТ «Поділ», надрукованому у 
«Відомостях НКЦПФР» № 53 від 19 березня 2014 року на стор. 70, допу-
щено помилку. Правильним вважати повідомлення наступного змісту:

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛ»

(надалі- ПрАТ»Поділ»)
(04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, будинок 41, 

код за ЄДРПОУ 16474958) повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «Поділ», які відбудуться «25» квітня 2014року 
за адресою: 04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, 
будинок 41 (другий поверх). Початок зборів о 12:00 год. 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11-30 до11-55 годин 
«25» квітня 2014 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та 
участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу, а уповноваженим особам акціонера – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодав-
ства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах: «18 » квітня 2014 року. 

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності за 2013 рік.
3. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік.
4. Звіт ревізора про фінансові підсумки діяльності за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської ді-

яльності за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) та виплати ди-

відендів за 2013 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та на-
дання повноважень на укладення таких правочинів.

8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2013 року.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 до 16-00 (пе-
рерва з 13-00 до 14-00), а також в день проведення чергових загальних 
зборів за місцем проведення чергових загальних зборів Приватного акціо-
нерного товариства «Поділ». Посадова особа Приватного акціонерного 
товариства «Поділ» відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами голова наглядової ради – Петриченко Михайло Леонідович. 
Телефони для довідок: 044-425-23-73.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

( грн.)
Найменування показника  Період

звітний попередній
Усього активів 4762545 4006737
Основні засоби 840061 900570
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 30124 53501
Сумарна дебіторська заборгованість 2993401 2868401
Грошові кошти та їх еквіваленти 989959 184265
Нерозподілений прибуток 2812686 1915700
Власний капітал 4290466 3393500
Статутний капітал 1477780 1477780
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - 659124
Чистий прибуток (збиток) 1496986 1376566
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14777854 14777854
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 19

Голова правління  ю.В. Боркова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗЕВС КЕРАМІКА», 

місцезнаходження якого: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул.  Гончарна, 7, код ЄДРПОУ 32359757 повідомляє про наступне:

Рішенням Спостережної ради АТ «Зевс Кераміка» від 24.03.2014 року 
виправлено помилку у визначені дати складання переліку осіб, які мають 
право брати участь в Загальних Зборах Акціонерів, внаслідок чого в пові-
домленні про проведення Загальних зборів акціонерів, надрукованому у 
«Відомостях НКЦПФР» № 55 від 21.03.2014 року слід читати: 

«дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах: 17 квітня 2014 року»

Спостережна рада АТ «Зевс Кераміка»
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Шановний акціонере ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВТУРИСТ»,

код ЄДРПОУ 02594021, місцезнаходження: Україна, 79057, м. Львів, 
вул. Коновальця, буд.103, кабінет Голови Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУ-
РИСТ», повідомляє про скликання річних Загальних зборів  
ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ», що відбудуться 28 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв. 
за адресою: Україна, 79057, м. Львів, вул. Коновальця, буд.103, кабі-
нет Голови Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ». Реєстрація акціонерів з 
11 год. 00 хв. до 11год. 45 хв. за адресою: Україна, 79057, м. Львів,  
вул. Коновальця, буд.103, кабінет Голови Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУ-
РИСТ». Початок зборів об 12 год. 00 хв.

Порядок денний:
Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВ-1. 

ТУРИСТ».
Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВТУ-2. 

РИСТ».
Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів  3. 

ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».
Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2013 рік.4. 
Про порядок розподілу чистого прибутку і збитків ПрАТ «ЛЬВІВТУ-5. 

РИСТ» за фінансовими результатами 2013 року, затвердження строку, по-
рядку виплати дивідендів та покриття збитків.

Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-6. 
сового плану ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» на 2014 рік.

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» шляхом ви-7. 
кладення в новій редакції.

Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову 8. 
раду, Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».

Про звіт Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2013 рік.9. 
Про звіт Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2013 рік.10. 
Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2013 рік.11. 
Про Положення про оренду майна ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».12. 
Про припинення повноважень ревізора ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».13. 
Про обрання члена Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».14. 
Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 15. 

членом Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ», обрання особи, яка упо-
вноважується на їх підписання.

Про припинення діяльності філії Приватного акціонерного товари-16. 
ства «ЛЬВІВТУРИСТ» - Готель «Турист», шляхом ліквідації.

Про передачу в оренду Готелю «Турист» ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».17. 
Про реалізацію цілісного майнового комплексу філії Приватного 18. 

акціонерного товариства «ЛЬВІВТУРИСТ» - Туристсько-лікувальний комп-
лекс «Арніка».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12301 12121
Основні засоби 11112 11024
Довгострокові фінансові інвестиції ___ ___
Запаси 46 44
Сумарна дебіторська заборгованість 227 255
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 31
Нерозподілений прибуток 50 40
Власний капітал 11547 11535
Статутний капітал 9856 9856
Довгострокові зобов’язання ___ ___
Поточні зобов’язання 754 586
Чистий прибуток (збиток) 48 40
Середньорічна кількість простих іменних акцій 
(шт.)

197122 197122

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

___ ___

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

___ ___

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 41

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складається станом на 22 квітня 2014 року.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхідно 
мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можна ознайомитися за адресою, Україна, м. Львів, вул. Коновальця, 
буд.103, кабінет Голови Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» в робочі дні з поне-
ділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00 год., до дати проведення річних Загальних 
зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищена-
веденими документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів 
ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціо-
нерів з документами є в.п. Голови Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» Горбач 
Надія Йосифівна, (032) 237-41-64 або (032) 237-06-27.

В.п. Голови правління ПрАТ «Львівтурист»                Горбач Н.Й.

Шановні акціонери 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 
«ПОЛІСЬКСІЛЬБУД»!

ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд» повідомляє, що відповідно до 
рішення наглядової ради (Протокол від «17» березня 2014 року) чер-
гові загальні збори товариства відбудуться «29» квітня 2014 року  
о 15-00 год за адресою: м.Київ, пр.Московський, 11, в приміщенні 
адміністративного корпусу ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд».

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік ак-
ціонерів заводу.

Дата складання переліку акціонерів «24» квітня 2014р.
Порядок денний:

Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Об-1. 
рання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Затвердження 
регламенту роботи.

Звіт та затвердження звіту Правління про результати фінансово-2. 
господарської діяльності Товариства за 2013 р. та затвердження 
основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Звіт та затвердження звіту Ревізійної Комісії за підсумками ді-3. 
яльності Товариства у 2013 році.

Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за підсумками ді-4. 
яльності Товариства у 2013 році.

Затвердження річного балансу та фінансового звіту, визначення по-5. 
рядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.

Обрання голови та членів правління товариства, обрання осо-6. 
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами правління.

Обрання членів наглядової ради товариства, обрання особи, 7. 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами наглядової ради.

Обрання членів ревізійної комісії товариства, обрання особи, 8. 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами ревізійної комісії.

Прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій.9. 
Реєстрація акціонерів почнеться «29» квітня 2014 року о 13-30 го-

дині і закінчиться о 14-30 хв. Для реєстрації акціонеру необхідно мати 
паспорт, що засвідчує особу, представникам акціонерів – додатково 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 
Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової 
заяви від акціонера не пізніше як за 20 днів до дня проведення зборів. 
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з по-
рядком денним, за адресою: м.Київ, пр.Московський, 11, в кімнаті 
«Відділу постачання» в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00год. до 
17.00год., відповідальна особа Старовійт Світлана Андріївна. 

Довідки за тел.:(044) 468-60-15.
Наглядова рада

ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»
Основні показники 

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

Найменування показників
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 6131 6366
Основні засоби 2604 2902
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1507 2221
Сумарна дебіторська заборгованість 1160 1786
Грошові кошти та їх еквіваленти 234 83
Нерозподілений прибуток 1018 1965
Власний капітал 3948 4495
Статутний капітал 2530 2530
Довгострокові зобов’язання 890 890
Поточні зобов’язання 1693 981
Чистий прибуток (збиток) (947) (1373)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84333 20333
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (шт.)

- 99

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- 3

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

60 60

Голова правління                Тарасюк О.І.
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Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
29 квітня 2014 р. о 09-й годині 30 звилин за адресою: 16500, Україна, 
м.  Бахмач, вул. Перемоги, 1, (актовий зал ).

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведен-
ня зборів 29 квітня 2013 р. з 09.00 до 09.30. Право участі у загальних зборах 
мають акціонери, згідно переліку акціонерів, складеному на 23.04.2014 р.

Порядок денний.
Обрання робочих органів загальних зборів.1. 
Звіт Наглядової ради за підсумками фінансово-господарської діяль-2. 

ності Товариства в 2013 році .
Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності То-3. 

вариства в 2013 році і основні напрямки економічного розвитку Товариства 
на 2014 рік .

Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу та висновки про ре-4. 
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.5. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, зві-7. 

ту Правління, звіту Ревізора за 2013 рік.
Для участі в загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, а для представників акціонерів – доручення, оформлене згідно з чин-
ним законодавством.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий 
час та в день проведення загальних зборів - у місці проведення зборів. Від-
повідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – інспектор 
відділу кадрів Молчанова Лідія Дмитрівна.

Отримати додаткову інформацію можна у виконавчому органі Товари-
ства або за телефоном: (04635) 2-16-95. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ШРБД № 7»

(тис.грн. )

Найменування показника період
2013 2012

Усього активів 738,10 700,40

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»!
Повідомляємо Вам, що Загальні збори акціонерів приватного акціонер-

ного товариства «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»» (ід.код 
31841413), далі — ПРАТ «АТТ», адреса місцезнаходження: Україна, 03110, 
м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, відбудуться 30 квітня 2014 року 
об 11:00 за місцевим часом за адресою: Україна, 03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, будинок 11, кімната 601.

Перелік питань, що виносяться на голосування загальних зборів 
ПРАТ «АТТ»:

Про обрання лічильної комісії Товариства1. 
Про затвердження річного звіту Товариства.2. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-3. 

редбачених законом.
Про розгляд звіту Генерального директора, звіту Ревізора.4. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно 
переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах ПРАТ 
«АТТ», складеного станом на 24 годину 24 квітня 2014 року, з 10:20 до 
10:50 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціо-
нерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
Для представників акціонерів (юридичних осіб) — документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі 
у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Для представників акціонерів (фізичних осіб) — довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АТТ»

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

2013р. 2012р.
Усього активів 47519 47542
Основні засоби 24822 25211
Довгострокові фінансові інвестиції 21221 21221
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 1443 1109
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 1
Інші оборотні активи 8
Нерозподілений прибуток (збиток) (3004) (3020)
Власний капітал 29833 29886
Статутний капітал 18148 18148
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 2542 2528
Чистий прибуток (збиток) (37) 41
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90740 90740
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним за-
гальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 03110, 
м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, відповідальна особа — Курило Зоя 
Миколаївна.

Тел. для довідок: +38 (044) 4903377

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ № 7» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІ-
ВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (код за ЄДРПОУ 01241177, Кірово-
градська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна 96, кім. 59) повідомляє про те, 
що 28 квітня 2014 року о 10 годині відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів за адресою: м. Світловодськ, вул. Леніна 96, кім. 59. Реє-
страція акціонерів буде проводитись 28 квітня 2014 року з 9.00 до 9.45 за 
місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 22 квітня 2014 р. 
Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства України. З проектом документів 
щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитись 
за адресою: м. Світловодськ, вул. Леніна 96, кім. 59 в робочі дні з 10.00 до 
12.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є Директор Потеряйко Микола Миколайович. Телефон для 
довідок: (05236) 2-39-42.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря, членів лічильної комісії. Затвердження 

регламенту.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства та його дочірніх підприємств за 2013 рік та прийняття рішень 
за наслідками звіту.

3. Звіт ревізійної комісії за 2013 р. та прийняття рішень за наслідками 
звіту.

4. Звіт наглядової ради за 2013 р. та прийняття рішень за наслідками 
звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства та його дочірніх 
підприємств за 2013 р.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік та плановий розпо-
діл прибутку на 2014 рік.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень 
Товариства та його дочірніх підприємств.

8. Обрання членів наглядової ради, ревізійної комісії. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, контрактів, що укладатимуться з ними 
та особи, уповноваженої на їх підписання.

9. Затвердження договорів, контрактів, значних право чинів, які можуть 
вчинятися Товариством.

10. Прийняття рішення щодо можливості ліквідації дочірніх підпри-
ємств Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.) 
Найменування показника 2012 р. 2013 р.

Усього активів 2994,1 2990,1
Основні засоби 918,1 730,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 292,9 484,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1782,3 1774,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (89,8) 4,9
Власний капітал 2671,2 2676,1
Статутний капітал 344,4 344,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 322,9 314,0
Чистий прибуток (збиток) (89,8) 4,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1377640 1377640
Кількість акцій, викуплених протягом року (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 4 4

Директор Товариства  Потеряйко М.М.
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Основні засоби 762,50 758,20
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 59,10 42,90
Сумарна дебіторська заборгованість 396,9 380,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 125,20 99,30
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 348,80 232,20
Статутний капітал 84,50 84,50
Довгострокові зобов»язання - -

Поточні зобов»язання 201,7 224,20
Чистий прибуток ( збиток) 26,10 116,50
Середньорічна кількість акцій ( шт.. ) 21120 21120
Кількість акцій, викуплених протягом 
періоду ( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 16 15

Голова Наглядової ради ПрАТ «ШРБД № 7»

 Повідомлення 
Про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-82»,
Код ЄДРПО-14243385,МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ» 

Україна, 14014, Чернігівська обл.,
Чернігівський район,с. Жавинка, вул. Дачна.2(ДАЛІ –Товариство), що 

відбудуться 30 квітня 2014року о 11-00 за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 14014, Чернігівська обл., с. жавинка, вул.. Дачна, 2

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

1.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-
ціонерів:

Обрання лічильної комісії,обрання голови та секретаря зборів.
2.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2013р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Основні напрямки діяльності в 2014р.

3.Звіт голови наглядової ради за 2013р.та прийняття рішення за під-
сумками розгляду звіту.

4.Звіт ревізора за 2013р. Затвердження висновку ревізора за підсумка-
ми перевірки 

фінансово-господарської діяльності товариства у 2013р.
5.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2013р. По-

рядок розподілу прибутку.
6.Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10-00 до 11-00 за місцезнахо-

дженням Товариства. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів-належним чином оформлене дору-

чення та документ, що посвідчує особу. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2014р. Можливість 
ознайомлення із матеріалами (документами)щодо розгляду питань поряд-
ку денного буде надана акціонерам за місцезнаходженням Товариства у 
робочі дні з 10-00 до 13-00. В день проведення зборів акціонери та їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами , необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного за місцем проведення 
зборів(відповідальна особа-Гребельний І.Ф.) тел. (04622) 48132.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

за 2013рік (тис.грн.) 
Найменування показника                  звітній  попередній
     період    період
Усього активів     278,3  369,8
Основні засоби(за залишковою вартістю)  163.7  179,2
Довгострокові фінансові інвестиції   0  0
Запаси     1.2  127.0
Сумарна дебіторська заборгованість   33,9  22,8
Грошові кошти та їх еквівалент   72,9  2.2
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)  ( -185,6)  (-255,8)
Власний капітал     125,6  55,4
Статутний капітал    162,1  162,1
Довгострокові зобов,язання   0  0
Поточні зобов,язання    152,7  314,4
Чистий прибуток     76  21,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)   648292  648242
Кількість акцій ,викуплених протягом 
періоду (шт..)     0  0
Сума коштів, витрачених на викуп акцій  0  0
Чисельність працівників на кінець періоду  7  12
Директор Товариства                                      Гребельний І.ф. 

Шановні акціонери!
ПрАТ «СК АСКО ДС» 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСИТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВ-
НІЧНИЙ», Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 37, 
84205.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 30.04.2014р., об 
11.00 годині, конференц-зал за адресою: Україна, Донецька область, 
м.  Дружківка, вул. Леніна, буд. 37, 84205.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
10.00г. Час закінчення реєстрації: 11.00г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 24.04.2014р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господар-

ської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результа-
тами його розгляду.

3. Звіт та висновки Ревізора Товариства щодо фінансової звітності То-
вариства за 2013 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р та прийняття рішення за 
результатами його розгляду.

5. Затвердження результатів діяльності та річного звіту Товариства за 
2013р. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом підви-

щення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного 
капіталу частини прибутку.

8. Випуск акцій нової номінальної вартості акцій.
9. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: Місце 
ознайомлення: Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна, 
буд.  37, третій поверх, кабінет генерального директора. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: генеральний директор Матушевський Євген Леонідович. 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  86510 80220
Основні засоби  33618 29126
Довгострокові фінансові інвестиції  10738 10895
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

5026 3186

Запаси 665 460
Сумарна дебіторська заборгованість  2412 2334
Грошові кошти та їх еквіваленти 32849 27810
Частка перестраховика у страхових резервах 682 2009
Нерозподілений прибуток 23488 14741
Власний капітал 49926 42680
Статутний капітал 14670 14670
Довгострокові зобов’язання 30941 34441
Поточні зобов’язання 5643 3099
Чистий прибуток (збиток) 8431 12132
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16299600 16299600
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) 720 695

Наглядова рада ПрАТ «СК АСКО ДС».

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗА-
ВОД», код за ЄДРПОУ 00381976, місцезнаходження: 62433 , Харків-
ська  обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127) електронна поштова  
адреса: lubotin-hleb@mail.ru , адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www. lhz.nr-avers.com.ua

Інформація про зміну посадових осіб емітента
Посадова особа Голова Наглядової ради Мiльчевський Олександр 

Вiкторович (паспорт: серiя МК номер 367262 виданий Московським МВ 
ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 16.01.1997) припиненi повноваження 
20.03.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
20.03.2014 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 72.98583%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 6 рокiв 
6  мiсяцiв (з урахуванням переобрання).

Посадова особа Член Наглядової ради Мiльчевська Олена Iгорiвна 
(паспорт: серiя МК номер 837826 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 14.05.1998) припиненi повноваження 
20.03.2014  р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
20.03.2014 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 21.14400%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 6 рокiв 
6  мiсяцiв (з урахуванням переобрання).

Посадова особа Член Наглядової ради Гудзенко Тетяна Вiкторiвна (пас-
порт: серiя МН номер 828072 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй обл. 06.03.2006) припиненi повноваження 20.03.2014 р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 20.03.2014 р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.06273%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Перебувала на посадi 6 рокiв 6 мiсяцiв (з урахуванням переобрання).

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Iвахненко Лариса 
Володимирiвна (паспорт: серiя МК номер 055906 виданий Люботинським 
МВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 20.06.1996) припиненi повноваження 
20.03.2014 р. загальним и зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
20.03.2014 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.06273%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 
03.04.2012  р.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Гончарова Вiра Володимирiвна 
(паспорт: серiя МК номер 056879 виданий Люботинським МВ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 23.08.1996) припиненi повноваження 
20.03.2014 р. загальниими зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
20.03.2014 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.06273%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на 
посадi з 03.04.2012 р.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шевкун Тетяна Iванiвна (пас-
порт: серiя МК номер 055268 виданий Люботинським МВ УМВСУ в 
Хар.  обл. 03.04.1996) припиненi повноваження 20.03.2014 р. загальниими 
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 20.03.2014 р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.06273%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 03.04.2012 р. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Мiльчевський Олександр 
Вiкторович (паспорт: серiя МК номер 367262 виданий Московським МВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 16.01.1997) обраний на посаду 
20.03.2014 р. засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 
20.03.2014  р.) термiном на 3 роки з числа обраних загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 20.03.2014 р.) членiв Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 72.98583%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв займається приватним пiдприємництвом та обiймав посаду Го-
лови Наглядової ради ПАТ «Люботинський хлiбозавод». 

Посадова особа Член Наглядової ради Мiльчевська Олена Iгорiвна 
(паспорт: серiя МК номер 837826 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй обл. 14.05.1998) обрана на посаду 
20.03.2014  р. загальним и зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
20.03.2014 р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 21.14400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займається приватним 
пiдприємництвом та обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ «Любо-
тинський хлiбозавод»

Посадова особа Член Наглядової ради Гудзенко Тетяна Валерiївна 
(паспорт: серiя МН номер 828072 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 06.03.2006) обрана на посаду 20.03.2014 р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 20.03.2014 р.) 
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.06273%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п’яти рокiв займається приватним 
пiдприємництвом та обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ «Лю-
ботинський хлiбозавод». 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Iвахненко Лариса 
Володимирiвна (паспорт: серiя МК номер 055906 виданий Люботинським 
МВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 20.06.1996) обрана на посаду 
20.03.2014 р. засiданням Ревiзiйної комiсiї (Протокол № б/н вiд 20.03.2014  ) 
термiном на 3 роки з числа обраних загальним зборами акцiонерiв (Про-
токол № б/н вiд 20.03.2014 р.) членiв Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.06273%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймала наступнi посади: майстер цеху ВАТ «Люботинський хлiбозавод», 
голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Люботинський хлiбозавод».

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Гончарова Вiра Володимирiвна 
(паспорт: серiя МК номер 056879 виданий Люботинським МВ УМВС Украї-
нив Харкiвськiй обл. 23.08.1996) обрана на посаду 20.03.2014 р. загальним 
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 20.03.2014 р.) термiном на 3 роки . 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.06273%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймала наступнi посади: приймальник готової продукцiї 
ВАТ  «Люботинський хлiбозавод», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Люботин-
ський хлiбозавод». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шевкун Тетяна Iванiвна (пас-
порт: серiя МК номер 055268 виданий Люботинським МВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 03.04.1996) обрана на посаду 20.03.2014 р. загальним 
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 20.03.2014 р.) термiном на 3 роки 
. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.06273%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймала наступнi посади: продавець ВАТ «Люботинський 
хлiбозавод», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Люботинський хлiбозавод». 

Посадова особа В.о.Генерального директора Пєрєпьолкiн Олександр 
Валерiйович (паспорт: серiя ММ номер 344708 виданий Червонозавод-
ським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 23.11.1999) припиненi повно-
важення 20.03.2014 р. засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 
20.03.2014 р.) у зв’язку з призначенням на посаду Генерального директо-
ра. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 02.07.2013 р. 

Посадова особа Генеральний директор Пєрєпьолкiн Олександр 
Валерiйович (паспорт: серiя ММ номер 344708 виданий Червонозавод-
ським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 23.11.1999) обраний на посаду 
20.03.2014 р. засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 
20.03.2014  р.) термiном на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ «Люботинський 
хлiбозавод» технiчний директор, ВАТ «Люботинський хлiбозавод» член 
правлiння, ФОП Педан М.В. майстер-технолог, В.о. Генерального директо-
ра ПАТ «Люботинський хлiбозавод».

Генеральний директор ______ Пєрєпьолкiн Олександр Валерiйович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛюБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
Код ЄДРПОУ: 22925945. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, 

вул.  М. Грінченка, 18. 
Повідомляємо акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (надалі за тек-
стом — Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 29 квітня 2014 року о 13.00 за адресою: Україна, 01032, 
м.  Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах — 23.04.2014 р.

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

регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження результатів фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік. 

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

ства за 2013 рік.
7. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
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8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

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

Звітній 
2013

Попере-
дній 2012

Усього активів 26673 27217
Основні засоби 0 0
Довгострокові та фінансові інвестиції 26624 26680
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 30 519
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 4
Нерозподілений прибуток (збиток) 6537 7052
Власний капітал 19376 19891
Статутний капітал 8000 8000
Довгострокові зобов’язання 4999 4999
Поточні зобов’язання 2298 2327
Чистий прибуток (збиток) (515) (10636)

Середньорічна кількість акцій (штук) 16 000 000 16 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «29» квітня 

2014 року з 12.30 до 13.00 години дня за адресою: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам 

акціонера (акціонерів) — довіреність на право участі у зборах (оформлену 
належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на об-
говорення позачергових Загальних зборів акціонерів можна за адресою та 
телефоном: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, 
офіс № 44, тел./ф. (044) 201 64 17. Посадова особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами — Євтушенко Ігор Костянтинович.

Правління Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РИжІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР» 

Код за ЄДРПОУ 03327339
(39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Горького, 151), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 28 квітня 2014 року о 10-00 год. за 

адресою: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Горького,151, 
адміністративне приміщення ПАТ «РГК», кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 9-00 до 9-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 22 квітня 2014 року. 

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

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «РГК» та затвердження регламенту Загальних зборів.

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

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

ПАТ «РГК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов їх договорів, 

обрання уповноваженої особи на підписання договорів.

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПАТ «РГК» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 11449 10543
Основні засоби 2359 1989
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 484 104
Сумарна дебіторська заборгованість 4721 3978
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 337
Нерозподілений прибуток (22085) (23207)
Власний капітал (15113) (16235)
Статутний капітал 247 247
Довгострокові зобов’язання 4418 4391
Поточні зобов’язання 22144 22387
Чистий прибуток (збиток) (756) (1122)
Середньорічна кількість акцій (штук) 987274 987274
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

121 126

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39800, Пол-
тавська обл., м. Комсомольськ, вул. Горького,151, ПАТ «РГК», кабінет бух-
галтерії. 

Відповідальна особа – Голова Правління Корявченков С.В.
Телефон для довідок: (0536) 78-27-02.

З повагою, Правління ПАТ «РГК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВ-
СЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00375964, місцезнахо-
дження 11001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13) 
повідомляє, що загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збо-
ри) відбудуться 30 квітня 2014 року за адресою: житомирська область, 
м.  Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі Товариства). 
Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних 
зборів з 08-00 год. до 09-55 год. за місцем проведення загальних збо-
рів 30  квітня 2014 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонері. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 

рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2013 році.
До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні 
за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, 13 (в 
кабінеті бухгалтерії підприємства), а в день проведення загальних зборів 
акціонерів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Нечипорук Олег Михайло-

вич. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається на 24 годину 24 квітня 2014 року. Для участі у загальних збо-
рах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера або 
представника; довіреність на право участі у загальних зборах – для пред-
ставників акціонерів.

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

 Найменування показника 2012 рік 2013 рік
Усього активів 5801 6056
Основні засоби 3411 3456
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 758 775
Сумарна дебіторська заборгованість 823 1423
Грошові кошти та їх еквіваленти 158 154
Нерозділений прибуток 327 365
Власний капітал 3278 3645
Статутний капітал 839 839
Довгострокові зобов’язання 141 31
Поточні зобов’язання 2382 2380
Чистий прибуток (збиток) 327 365
Середньорічна кількість акцій, шт. 3354626 3354626
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 123 122
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КІЛІЙСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ 

ЗАВОД» 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЛІЙСЬКИЙ ВИНО-

РОБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 32288493), адреса реєстрації 
(місцезнаходження): Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Водо-
провідна, буд. 22, повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 10:00 за наступ-
ною адресою: Україна, м.  Одеса, провулок Курортний, 2 у 
приміщенні ТОВ «Комплекс «Курортний», аудиторія № 45. Час по-
чатку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах: з 09:30 до 09:50. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2014 року. Перелік пи-
тань, що виносяться на голосування:

Порядок денний
1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціо-

нерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, об-
рання членів лічильної комісії.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за результатами 2013 року. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рі-

шення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог зако-
нодавства України. 

З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підго-
товки до загальних зборів, можливо ознайомитись у робочі дні з 08:00 
до 17:00 (перерва: 12:00-13:00) за адресою: Україна, Одеська об-
ласть, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 22, приміщення ПРАТ «КІ-
ЛІЙСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД»; посадова особа товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
(матеріалами) – Голова Правління ПРАТ «КІЛІЙСЬКИЙ ВИНОРОБ-
НИЙ ЗАВОД» – Бочковар Іван Володимирович.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а 
представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповід-
но до чинного законодавства) та належним чином оформлену дові-
реність. 

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

Найменування показника Період
Звіт-
ний 
2013

Попере-
дній 
2012

Усього активів
Основні засоби 9133 9133
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 2379 2381
Сумарна дебіторська заборгованість 2062 2117
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) --- ---
Власний капітал (тис. грн.) (1897) (2202)
Статутний капітал (тис. грн.) 1250 1250
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 2510 2563
Чистий прибуток (збиток) (1044) (305)
Середньорічна кількість акцій (шт.) --- ---
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець звітного періо-
ду (осіб)

9 18

Голова Правління ПРАТ «КІЛІЙСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД» 
Бочковар Іван Володимирович

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛАД»

місцезнаходження товариства: 
Україна, 01033, м. Київ, вул. Горького, 29

код за ЄДРПОУ 32920946
(далі ЗАТ «Страхова компанія «Лад»)

повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів ЗАТ «Страхова 
компанія «Лад» відбудуться 28 квітня 2014 року о 14 год.00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Горького, 29.

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

1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціо-
нерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад».

2. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ЗАТ «Страхова компанія «Лад».

3. Звіт Ліквідаційної комісії ЗАТ «Страхова компанія «Лад» за 
2013  рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності ЗАТ «Страхова компанія 
«Лад» за 2013 рік.

Перелік акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад», які мають право 
на участь у річних Загальних зборах акціонерів ЗАТ «Страхова компанія 
«Лад», призначених на 28 квітня 2014 року, складається станом на 
24  годину 22 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад» 
для здійснення персонального повідомлення про проведення 28 квітня 
2014 року річних Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Страхова компанія 
«Лад» - 19 березня 2014 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Стра-
хова компанія «Лад» буде здійснюватися Реєстраційною комісією 
ЗАТ  «Страхова компанія «Лад» 28 квітня 2014 року з 13-30 до 14-00 за 
місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Страхова 
компанія «Лад»: м. Київ, вул. Горького, 29.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть озна-
йомитися з документами, а також шляхом отримання їх копій для озна-
йомлення, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом ознайомлення з 
ними за адресою: м. Київ, вул. Горького, 29. у робочі дні з 08:00 до 17:00 
(перерва з 12:00 до 12:45). Посадова особа ЗАТ «Страхова компанія 
«Лад», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Голова Ліквідаційної комісії ЗАТ «Страхова компанія «Лад» Осіпен-
ко В.Б., тел. (044) 599-07-07.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
ЗАТ  «Страхова компанія «Лад», акціонер або його поважний представ-
ник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Київ, 
вул.  Горького, 29 із письмовою заявою на ім’я Товариства.

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

за 2013 рік
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 5429 9331
Основні засоби 50 44
Довгострокові фінансові інвестиції 3034 3808
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2040 5175
Грошові кошти та їх еквіваленти 264 246
Нерозподілений прибуток (5028) (1179)
Власний капітал 5429 9278
Статутний капітал 10150 10150
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) (3092) (402)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10150 10150
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

0 0

За інформацією звертатися за телефоном:  (044) 599-07-07. 
Ліквідаційна комісія.
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Загальні збори акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНЕ БюРО 

ІНфОРМАЦІЇ»
30 квітня 2014 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. В. Васильків-

ська, 106, офіс 2, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Публічно-
го акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНЕ БюРО ІНфОРМАЦІЇ» 
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30112808; місцезнаходження: м. Київ, 
вул. Резервна, 8) (надалі – «Товариство») з наступним порядком ден-
ним:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження звіту Правління про результати діяльності Това-

риства в 2013 році
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження планів Товариства на 2014 рік.
9. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів від 

29.04.2013  р. про припинення діяльності Товариства шляхом його пере-
творення (реорганізації) в товариство з обмеженою відповідальністю, по-
рядок обміну акцій Товариства на частки товариства-правонаступника.

10. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів від 
29.04.2013  р. про призначення ліквідаційної комісії Товариства.

11. Про припинення Товариства шляхом його перетворення в товари-
ство з обмеженою відповідальністю.

12. Про створення комісії з припинення Товариства шляхом його пере-
творення в товариство з обмеженою відповідальністю.

13. Про встановлення порядку і строків заявлення кредиторами своїх 
вимог до Товариства.

14. Про порядок та умови здійснення перетворення Товариства.
15. Про порядок обміну акцій Товариства на частки товариства-

правонаступника.
16. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства у разі реа-

лізації акціонерами, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 
акціонерів та проголосували проти рішення про перетворення, свого пра-
ва вимоги обов’язкового викупу Товариством належних їм акцій, строків 
та порядку викупу таких акцій, дії Товариства щодо викуплених акцій.

17. Про затвердження плану перетворення Товариства. 
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, щотижня по понеділках, з 
9-00 до 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Резервна, 8 кімната № 2. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Голова Правління Товариства Оксанич Ігор Михайлович або 
надіславши запит по електронній пошті за адресою: Isa@nbi.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах з 10.00 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів. Для участі у 
зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіре-
ність.

Довідки за телефонами: (044) 529 34 34; 201 02 03.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

значених загальних зборах акціонерів Товариства, є 24 квітня 2014 року 
(станом на 24 годину).

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного 

товариства «НАЦІОНАЛЬНЕ БюРО ІНфОРМАЦІЇ» за 2013 рік (тис. 
грн.)

Найменування показника період
на 

31.12.2013  р.
на 

31.12.2012  р.
Усього активів 2720 2463
Основні засоби 2216 2155
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 63 62
Сумарна дебіторська заборгованість 123 115
Грошові кошти та їх еквіваленти - 5
Статутний капітал 1840 1840
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(1079) (1216)

Власний капітал 2032 1935
Довгострокові зобов’язання 437 445
Поточні зобов’язання 251 83
Чистий прибуток (збиток) 137 138
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1840254 1840254
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

15 16

Підтверджую інформацію, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  І.М. Оксанич

Загальні збори акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛюС»

30 квітня 2014 року о 12-00 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 
будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс» (ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ–21561056, місцезнаходження – м. Київ, Львівська 
площа, будинок 8-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний по-
рядок денний:

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

ства.
3. Про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товари-

ства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
7. Про розподіл збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2014 рік.
9. Про дострокове припинення члена Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

значених загальних зборах акціонерів Товариства, є 24 квітня 2014 року 
(станом на 24 годину).

До дати проведення загальних зборів акціонерів Акціонери мають пра-
во ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку ден-
ного питань, за адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б (III поверх, 
конференц-зал) в робочі дні з 

10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 30 квітня 2014 року з 14.00.-

14.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – та-
кож довіреність. Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

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

Найменування показника період
на 

31.12.2013  р.
на 

31.12.2012  р.
Усього активів 15601 17110
Основні засоби 3 3
Довгострокові фінансові інвестиції 7028 7653
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2105 2165
Поточні фінансові інвестиції 6466 7278
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Зареєстрований капітал 6170 6170
Неоплачений статутний капітал - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(614) 620

Власний капітал 9198 10432
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання 6403 6668
Чистий прибуток (збиток) (1234) (395)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 61700000 61700000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 5

Підтверджую інформацію, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Оксана Плюс»  Темпер О.М.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПАРК ІНВЕСТ» 

(надалі – Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2014 року з 10 години 00 годин 
до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2014 року 
о  11- 00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04119, 
м.  Київ, вул. Дегтярівська, 27, контора-прохідна літ. «А-1».Місцезна-
ходження Товариства: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 23 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-

риства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Ко-
жен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27, контора-прохідна 
літ.  «А-1»., кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день про-
ведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Зборів Директор Товариства - 
Новак В’ячеслав Вілійович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний
2013 р.

Попере-
дній

2012 р.
Усього активів 301,1 396,8
Основні засоби (залишкова вартість ) 206,4 243,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 16,2 6,5
Сумарна дебіторська заборгованість 20,0 25,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 58,5 121,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Власний капітал 120,0 222,8
Статутний капітал 600,0 600,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 181,1 174,0
Чистий прибуток (збиток) (480,0) (377,2)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 6000 6000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 289-78-81.
Директор  Новак В.В.

Повідомлення про проведення загальних зборів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збо-
ри»), які відбудуться 28 квітня 2014 року о 16 годині 00 хвилин за 
адресою: м.  Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-
зал. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 15 години 
00  хвилин по 15 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, – станом на 24 годину 00 хвилин 22 квітня 2014 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціоне-
рів Банку.

2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціо-
нерів Банку. 

3. Звіт Правління та Спостережної Ради про результати діяльності 
Банку у 2013 році та визначення основних напрямів діяльності на 
2014  рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності Банку у 2013 році та прийняття рішення за на-
слідками їх розгляду.

5. Розгляд аудиторського висновку (звіту) про результати перевірки 
річної звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської ді-
яльності Банку за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду.

6. Про затвердження звітів та річних результатів діяльності Банку за 
2013 рік.

7. Про затвердження та розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік. 
Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

8. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної 
Ради Банку.

9. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Спостережної 
Ради Банку.

10. Про обрання Голови та Членів Спостережної Ради Банку.
Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представ-

ники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформлени-
ми у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціоне-
ри або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, здійснюється у головному офісі Банку за адре-
сою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 502 з понеділка по 
п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Зборів - за міс-
цем їх проведення. Відповідальна особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, 
тел. (044) 392 70 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

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

звітний попередній
Усього активів 14 182 318 13 239 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 913 493 2 940 516
Кошти в інших банках 515 50 728
Кредити та заборгованість клієнтів (з 
врахуванням резервів)

11 590 177 9 604 197

Усього зобов’язань 12 353 397 11 569 383
Кошти банків 738 159 1 045 034
Кошти клієнтів 10 832 255 9 799 173
Усього власного капіталу та частка 
меншості

1 828 921 1 670 613

Статутний капітал 1 222 929 1 050 000
Чистий прибуток/(збиток) 409 852 268 921
Чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,34 0,26

Скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію (грн)

0,34 0,26

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Ві-
домості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
27.03.2014 р., № 59 (1812)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні.

Голова Правління  ________  Є.С. Чемерис
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  26.03.2014 року
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Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИСНЕВИЙ ЗАВОД» 

(надалі – Товариство) 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2014 року з 10 години 00 хвилин 
до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2014 року 
о  11- 00  годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 
прос пект Відрадний, 93/2. (кімната директора)

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, проспект Відрад-
ний,  93/2

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 23 квітня 2014 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правлін-

ня про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2013 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2013 рік.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

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

кладення його у новій редакції.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товари-

ства.
13. Про обрання виконавчого органу.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: місто 
Київ, проспект Відрадний 93/2 кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 годи-
ни, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Голова 
Правління Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 13 465 16 841
Основні засоби (залишкова вартість ) 8 887 10 855
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси в т.ч. готова продукція 815 875
Сумарна дебіторська заборгованість 2 139 3 347
Грошові кошти та їх еквіваленти 292 437
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(5 427) (553)

Власний капітал 12 902 12 902
Статутний капітал 7 307 7 307
Довгострокові зобов’язання - 47
Поточні зобов’язання 5 993 4 448
Чистий прибуток (збиток) (4 874) (3 519)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 14 556 14 556
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

60 100

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 455-18-71

Наглядова Рада ПАТ «Кисневий завод»

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ «Одесаобленерго» №120 
від 20.03.2014 року розмір відсоткової ставки по відсоткових іменних 

облігаціях серії А ПАТ «Одесаобленерго» на сімдесят третій – вісімде-
сят четвертий відсоткові періоди складає 19 %.

ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАХІМОПТТОРГ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

01882503

3. Місцезнаходження емітента 65012, Одеська область, м.Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 2 Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

048 784 30 68

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

odhim@te.net.ua

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

http://odhіm.odessa.ua/

7. Вид особливої інформації відповід-
ного до вимог глави 2 розділу II або 
інформація про іпотечні цінні папери 
відповідного до вимог розділу III цього 
Положення. 

Рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОДЕСАХІМОПТТОРГ» від 

26.03.2014 року, відповідно до норм чинного законодавства та Стату-
ту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- припинено повноваження Ревізора Гуровой Ірини Василівни, паспорт 
КК № 735716, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 
07.11.2001 р., зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова осо-

ба перебувала на посаді з 10.03.2011 року, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, акцій в статутному капіталі Товариства 
не має.

- обрано Ревізором Гурову Ірину Василівну, паспорт КК № 735716, виданий 
Київським РВ УМВС України в Одеській області 07.11.2001 р, Посадова особа 
призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає 
посаду провідного економіста, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

Наглядовою радою ПрАТ «ОДЕСАХІМОПТТОРГ» від 26.03.2014 року 
у відповідності з п.п. 25 п. 7.23 статуту Товариства, прийняте рішення 
щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- припинено повноваження Генерального директора Колесніченко Олега Бо-
рисовича , паспорт КМ № 668934, виданий Шевченківським ВМ Приморського 
РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 09.07.2010 р., у зв’язку iз закiнченням 
строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 10.03.2011 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 12,34 %. 

- призначено Генеральним директором Колесніченко Олега Борисовича , 
паспорт КМ № 668934, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй областi 09.07.2010 р. Посадова особа призначена 
на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї дiяльностi обiймав з 2006 року 
по 2010 рік посаду Голови товариства, з 2011 року - посаду Генерального ди-
ректора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, во-
лодіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 12,34 %.

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

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

3.2. Генеральний директор Колесніченко Олег Борисович
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРНАфТОПРОМ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30587996

3. Місцезнаходження емітента 65058, м.Одеса, 
проспект Шевченка,  6/2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0487762522 

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

30587996@pjsc.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.ukrnaftprom.pjsc.od.ua 

7. Вид особливої інформації 
відповідного до вимог глави 2 
розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного до 
вимог розділу III цього Положення. 

Рішення про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРНАфТОПРОМ» від 

21.03.2014 року, відповідно до норм чинного законодавства та Стату-
ту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- припинено повноваження члена наглядової ради Шкрябай Василя Вя-
чеславовича, паспорт КЕ № 497373, 

виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 25.12.1996р., 
у зв’язку iз закiнченням строку дiї 

повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 08.04.2011 року, 
непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі 
Товариства в розмірі 75.5 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради Кузнєцової Ольги 
Ернестiвни, паспорт КЕ № 087489, 

виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 
01.11.1995  р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї 

повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 08.04.2011 року, 
непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.
- припинено повноваження ревізора Філатова Анатолія Олександрови-

ча, паспорт КК № 692274, виданий Приморським РВ УМВС України в 
Одеській області 29.08.2001р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї повнова-
жень. Посадова особа перебувала на посаді з 08.04.2011 року, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному 
капіталі Товариства не має.

- обрано члена наглядової ради Шкрябай Василя Вячеславовича, пас-
порт КЕ № 497373, 

виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 25.12.1996р., 
посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років - приват-
ний підприємець, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 75.5 %.

- обрано члена наглядової ради Кузнєцову Ольу Ернестiвну, паспорт КЕ 
№ 087489, виданий 

Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 01.11.1995 р., поса-
дова особа призначена на строк 3 

роки, протягом останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера, 
непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі То-
вариства не має.

- обрано ревізора Філатова Анатолія Олександровича, паспорт КК 
№  692274, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 
29.08.2001р., посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 
5 років обіймає посаду директора, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

Наглядовою радою ПрАТ «УКРНАфТОПРОМ» від 21.03.2014 року 
відповідно статуту Товариства, прийняте рішення щодо зміни складу 
посадових осіб емітента:

- обрано головою наглядової ради Шкрябай Василя Вячеславовича, 
паспорт КЕ № 497373, виданий Приморським РВ УМВС України в 
Одеськiй  обл.25.12.1996р., посадова особа призначена на строк 3 роки.

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

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

 3.2. Директор Бойчук Валентина Василiвна 

Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ 32556540
Місце проведення: 01023, м. Київ, пл. Спортивна, 3.
Реєстрація акціонерів з 9:30 до 09:55. Початок зборів о 10:00 

28.04.2014р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

Загальних зборах на 24:00 – 22.04.2014 року.
Для участі у річних Загальних зборах Товариства акціонерам необхідно 

мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, 
крім посвідчуючого документа - довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії;
2. Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2013 році  та затвердження річного звіту Товариства за 
2013  рік;

3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік;
4. Про затвердження  звіту Наглядової Ради Товариства, звіту Правлін-

ня Товариства та  звіту Ревізійної комісії Товариства;

5. Про зміну складу Наглядової Ради Товариства;
6. Про затвердження умов договорів (контрактів) з новообраними  чле-

нами Наглядової Ради Товариства;
7. Про зміну складу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
8. Про затвердження умов договорів (контрактів) з новообраними  чле-

нами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства;
9. Про припинення філій Товариства.
З інформацією (документами) по питанням порядку денного можна 

ознайомитися в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 14.00 до 18.00 у За-
ступника Голови Правління з правових питань Товариства – Михайленка 
Дмитра Валерійовича (відповідальна особа) за адресою: 01023, м. Київ, 
пл. Спортивна, 3, а також у день проведення Загальних  зборів акціонерів  - 
у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигля-
ді до Правління Товариства за адресою: 01023, м. Київ, пл. Спортивна, 3.

Довідки за телефоном: (044) 238-80-80
Web: http://insurhouse.com/.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні.
Голова Правління  В.Д. Суксін 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Український Страховий Дім», (тис. грн.)

Показник Період Показник Період
2012р. 2013р. 2012р. 2013р.

Всього активів 107081 121239 Статутний капітал 50000 50000
Основні засоби 518 1428 Довгострокові зобов’язання 34577 38911
Довгострокові фінансові інвестиції 9 9 Поточні зобов’язання 20919 23406
Запаси 150 178 Чистий прибуток (збиток) 173 457
Сумарна дебіторська заборгованість 5615 6387 Середньорічна кількість 

акцій (шт.)
50000 50000

Грошові кошти та їх еквіваленти 21064 60946 Кількість викуплених власних акцій 
протягом періоду (шт.)

- -

Нерозподілений прибуток (збиток) 1394 1851 Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Власний капітал 51585 58922 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

181 262



№59, 27 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

69

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКжИТЛОБУД»! 

(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 01237566)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 84626, Донецька область, 

м.  Горлівка, вул. Академіка Павлова, б. 23.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 84626, 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Академіка Павлова, б. 23, 5 по-
верх, актовий зал.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2014 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціоне-

рам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у 
річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 9-00 
до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 84626, Донецька область, м. Горлівка, вул. Академіка Павло-
ва, б. 23, 5 поверх, кабінет Голови правління, а в день проведення річних 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Співа-
ков Борис Петрович. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 годину 
22.04.2014 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2.Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства. 
5. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2013 року, за-

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

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Правління та Ревізійної комісії.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2013 рік.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-
ту у нової редакції, у зв’язку з необхідністю приведення Статуту у відповід-
ність до вимог діючого законодавства. 

9. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

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

13. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Про припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «БУДІ-

ВЕЛЬНИК-1» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬК-
ЖИТЛОБУД» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИК-1».

16. Про продаж цілісного майнового комплексу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«ГОРЛІВСЬКжИТЛОБУД» (тис. грн.)
Найменування показника Період*

Звітний 
2013р.

Попередній 
2012р.

Усього активів  378,8 97,9
Основні засоби  37,9 40,8
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 257,5 0,5
Сумарна дебіторська заборгованість  83,4 56,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 34,3 0
Нерозподілений прибуток -418,8 -273,6
Власний капітал -368,0 -219,4
Статутний капітал 30,9 30,9
Довгострокові зобов’язання 5,0 4,8
Поточні зобов’язання 765,8 12,5
Чистий прибуток (збиток) -141,8 27,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 617000 617000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

6 6

*Основні показники наведено з урахуванням коригувань у зв’язку з ве-
денням обліку згідно Міжнародних стандартів. 

Наглядова рада ПАТ «ГОРЛІВСЬКжИТЛОБУД»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО»

код за ЄДРПОУ: 36925749
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «30» квітня 
2014 року о 14:00 за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 
буд.  44, прим. 102, оф.1.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 13:00 до 13:50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: «24» квітня 2014 року

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

4.1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів.
4.2.Розгляд звіту виконавчого органу за 2013р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту щодо його затвердження.
4.3. Розгляд звіту Ревізора за 2013р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту щодо його затвердження.
4.4. Затвердження річного звіту товариства за 2013р.
4.5. Розподіл прибутку (визначення напрямків покриття збитків) товари-

ства за 2013р.
4.6. Затвердження напрямків діяльності товариства та його планів на 

2014р.
4.7. Зміна місцезнаходження Товариства.
4.8. Внесення змін до статуту та затвердження його в новій редакції. 
4.9. Переобрання Директора Товариства.
4.10. Обрання Наглядової ради Товариства.
4.11. Обрання Ревізора Товариства
4.12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
4.13. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мо-

жуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів в 
робочі дні у робочий час з 09: 00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за міс-
цезнаходженням Товариства: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.  44, 
прим. 102, оф.1.Відповідальний за ознайомлення з документами – Дирек-
тор Контуш Ярослав Вікторович.Для участі у зборах необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу і повноваження особи, та довіреність (для пред-
ставника акціонера), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Довідки за телефоном : +38044 5815292.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 100927 84924,0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 44863,0 44863,0
Запаси 10,0 10
Сумарна дебіторська заборгованість 14,0 14
Грошові кошти та їх еквіваленти 5000,0 -
Нерозподілений прибуток 18,0 19
Власний капітал 51095,0 51095,0
Статутний капітал 40074,0 40074,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 49906,0 44906,0
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Контуш Я.В. 26.03.214р. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«БУДIНДУСТРIЯ-2020» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 01349911 

3. Місцезнаходження емітента 65033, м.Одеса, 
вул.  Аеропортiвська, 15 

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048) 719-54-16 

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

01349911@pjsc.od.ua 

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

http://budindustry2020.pjsc.od.ua 

7. Вид особливої інформації 
відповідного до вимог глави 2 
розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного до 
вимог розділу III цього Положення. 

Рішення про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БУДIНДУСТРIЯ-2020» 

від 25.03.2014 року, відповідно до норм чинного законодавства та 
Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емі-
тента:

- припинено повноваження члена наглядової ради - Бучацька Тетя-
на Павлiвна , паспорт КЕ № 750002, виданий Приморським РВ УМВС 
України в Одеськiй області 15.08.1997р., у зв’язку iз закiнченням стро-
ку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 21.04.2011 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 
0.2428 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради - Стиранко Нiна 
Вiкторiвна, паспорт КЕ № 694178, виданий Київським РВ УМВС Украї-
ни в Одеськiй області 30.06.1997р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 21.04.2011 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, воло-
діє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 
0.0075  %.

- припинено повноваження члена наглядової ради - Осипенко Ганна 
Вiкторiвна, паспорт КМ № 379450, виданий Шевченкiвським ВМ Примор-
ського РВ УМВС України в Одеськiй областi 11.03.2006 р., у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді 

з 21.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

- припинено повноваження ревізора - Кабаченко Руслан Олександро-
вич, паспорт КК № 417987, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Одесь-
кій області 24.01.2000 р. у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. 
Посадова особа перебувала на посаді з 21.04.2011 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0.9311 %. 

- обрано члена наглядової ради Бучацьку Тетяну Павлiвну , паспорт КЕ 
№ 750002, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 
15.08.1997р., посадова особа призначена на строк 3 роки, Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа зареєстрована суб’єктом 
пiдприємницької дiяльностi, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товари-
ства в розмірі 0.2428 %.

- обрано члена наглядової ради Стиранко Нiну Вiкторiвну, паспорт КЕ 
№ 694178, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй області 
30.06.1997р., посадова особа призначена на строк 3 роки, Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посаду менеджера, зареє-
стрована суб’єктом пiдприємницької дiяльностi., непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає, володіє пакетом акцій в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0.0075 %.

- обрано члена наглядової ради Осипенко Ганну Вiкторiвну, паспорт КМ 
№ 379450, виданий Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в 
Одеськiй областi 11.03.2006 р., посадова особа призначена на строк 
3  роки, Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади 
юрист консульта, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає, частки у статутному капіталі Товариства не має.

- обрано Ревізора Кабаченко Руслана Олександровича, паспорт КК 
№  417987, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Одеській області 
24.01.2000 р., посадова особа призначена на строк 3 роки, Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа зареєстрована суб’єктом 
пiдприємницької дiяльностi, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товари-
ства в розмірі 0.9311 %. 

Наглядовою радою ПрАТ «Будіндустрія-2020» від 25.03.2014 року 
відповідно статуту Товариства, прийняте рішення щодо зміни складу 
посадових осіб емітента:

- обрано головою наглядової ради Бучацьку Тетяну Павлівну паспорт 
КЕ № 750002, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 
15.08.1997р., посадова особа призначена на строк 3 роки.

.
3. Підпис

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

3.2. Директор  Бондаренко Вадим Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДIНДУСТРIЯ-2020»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМ-
ПЛЕКС-П» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 70, 
Літера «Е») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів 28 квітня 2014 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул.  Костянтинів-
ська, 70, Літера «Е» (офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 28 квітня 2014 року з 09-00 до 
09-50 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 70, Літера «Е» (офіс ПрАТ 
«Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Порядок денний зборів:
1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря 

зборів.
2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2013 рік. За-

твердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товари-
ства за 2013 рік.

3. Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2013 рік.
5. Про дивіденди за 2013 рік та затвердження бюджету товариства на 

2014 рік.
6. Про затвердження договорів (угод) укладених товариством.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись в 

робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 70, Літера «Е» (офіс 
ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Відповідальна особа – Кирьяк Анатолій Петрович (т. (044) 425-3312).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 22 квітня 2014 р.
Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно при собі 

мати паспорт, а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, 
оформлену у порядку, встановленому законодавством.

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

Найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 379,8 974,2
Основні засоби 87,6 138,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 99,0 95,6
Сумарна дебіторська заборгованість - 469,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,7 242,5
Нерозподілений прибуток -352,5 -395,6
Власний капітал -304,9 -348,0
Статутний капітал 47,6 47,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 658,8 1131,5
Чистий прибуток (збиток) 34,8 -465,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56538 56538
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 37
Голова Наглядової Ради ПрАТ «Комплекс-П»    Пеньковський О.В.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧУДНIВСЬ-
КЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (Код за ЄДРПОУ 
00954024), місцезнаходження товариства: Житомирська обл., Чуднiвський р-н, 
с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська, 1, повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року за адресою: жито-
мирська обл., Чуднiвський р-н, с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська, 1 в актово-
му залі товариства. Початок зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників 
зборів відбудеться 28 квітня 2014 року з 10-00 до 11-50 год. за місцем прове-
дення зборів акціонерів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24-ту годину 22 квітня 2014 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання робочих органів загаль-
них зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії това-
риства за 2013 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку(збитку) за підсумками діяльності Товариства у 

2013 році.
6. Подовження повноважень голови та членів правління товариства.
7. Подовження повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що по-

свідчує особу, для представників акціонерів додатково – довіреність, 
оформлену у відповідності до чинного законодавства України. Акціонери 
під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріала-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі 
дні та робочий час у кабінеті №1 голови правління Товариства за адре-
сою: Житомирська обл., Чуднiвський р-н, с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська, 1 
на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового за-
питу. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – голова правління Іщук П.О.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств (тис.грн.)

Найменування показника 2012 р. 2013 р.
Усього активів 9059,2 9691,7
Основні засоби 3200,2 2881,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 162,1 122,6
Сумарна дебіторська заборгованість 5437,9 6477,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 253,0 177,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -935,8 -626,9
Власний капітал -141,9 167,0
Статутний капітал 286,4 286,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9201,1 9524,7
Чистий прибуток (збиток) 139,2 308,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1145412 1145412
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНО-
ПІДЙОМ» (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29 квіт-
ня 2014 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс 
ПрАТ «Суднопідйом», 3-й поверх, к.3).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 29 квітня 2014 року з 09-00 до 
09-50 за адресою: 

м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс ПрАТ «Суднопідйом», 3-й по-
верх, к.3).

Порядок денний зборів:
1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря 

зборів.
2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2013 рік. 

Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності то-
вариства за 2013 рік.

3. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 2013 рік.
5. Про дивіденди за 2013 рік та затвердження бюджету товариства на 

2014 рік.
6. Про затвердження окремих договорів, укладених товариством в 

2013 році.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись 

в робочі дні з 01.04.2014 р. з 9.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Бори-
соглібська, 14 (центральний офіс ПрАТ «Суднопідйом», 3-й поверх, к. 3).

Відповідальна особа – Желєзняк Майя Василівна.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 23 квітня 2014 р.
Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно при собі 

мати паспорт, а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, 
оформлену у порядку, встановленому законодавством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 12917 12917
Основні засоби 9467 9467
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1031 1031
Сумарна дебіторська заборгованість 1039 1039
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток 1132 1132
Власний капітал 11094 11094
Статутний капітал 35 35
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2392 1823
Чистий прибуток (збиток ) - -
Середньорічна кількість акцій (шт. ) 5550 5550
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 45

Голова Наглядової Ради ПрАТ «Суднопідйом»           жолос В.О.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фІРМА 

Э.ю.М.» (39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська 3-А) 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення: 25 квітня 2013 року об 11-00 за адре-
сою: 39610, Полтавська обл., м Кременчук, вул. Свіштовська 3-А.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 10-00 до 10-50 год. на підставі документу, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 21 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора 

ПрАТ  «Фірма Э.Ю.М.» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора ПрАТ «Фір-
ма Э.Ю.М.» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013 рік та затвердження висновків ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «фірма Э.ю.М.»

 Найменування показника Період
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів  153,4  163,5
Основні засоби  83,7  75,4
Запаси  20,7  2,5
Сумарна дебіторська заборгованість  34,4  15,0
Грошові кошти та їх еквіваленти  4,1  6,4
Нерозподілений прибуток  100,0  62,7
Власний капітал  123,5  86,2
Статутний капітал  18,75  18,75
Поточні зобов’язання  29,9  77,3
Чистий прибуток (збиток)  - 10,4  37,3
Середньорічна кількість акцій (штук)  18750,0  18750,0
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 9,0  10,0

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39610, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська 3-А, кабінет директора.

Відповідальна особа – директор Канунцев В.М.
Телефони для довідок: (0536) 79-24-70; (0536) 77-63-72; (050) 3276774.
З повагою, директор ПрАТ «фірма Э.ю.М.» Канунцев В.М.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження: 
вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200) 
повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 
29  квітня 2014 р. о 09 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал 
засідань №1 ПАТ «Лебединське ХПП», вул. Залізнична, буд.  46, 
м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде про-
ведена з 08 год. 00 хв. по 08 год. 45 хв. в день проведення зборів 
за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 23 квітня 2014 р.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання 
нового складу лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуван-

ням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо-

вої ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 
2013  рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів на-
глядової ради.

6. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру вина-
городи та обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами наглядової ради.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися товариством у ході поточної господарської діяльності протя-
гом одного року з дати проведення загальних зборів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ре-
візійної комісії.

11. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження положення про ревізійну комісію.

Найменування показника Період
Звітний попере-

дній
Усього активів 16174 15148
Основні засоби 3496 2276
Довгострокові фінансові інвестиції 22 22
Запаси 190 57
Сумарна дебіторська 
заборгованість

10818 8416

Грошові кошти та їх еквіваленти 1617 4317
Нерозподілений прибуток 14464 12109
Власний капітал 15152 12797
Статутний капітал 688 688
Довгострокові зобов’язання 124
Поточні зобов’язання 898 2264
Чистий прибуток (збиток) 2355 5248
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2750100 2750100
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

81 79

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 
до 17-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПАТ «Лебедин-
ське ХПП», вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., 
Україна, 42200. Відповідальна особа за надання доступу до 
матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час 
підготовки до загальних зборів акціонерів – голова правління 
Кондратенко Віталій Михайлович.

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (далі – Това-
риство, місцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-
димирська, 22, код ЄДРПОУ 00951741)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться «30» квітня 2014 року о 12:00 годині за адре-
сою: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22, ак-
това зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24-та година 24.04.2014 р.

Порядок денний 
загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 
лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства у 

2013  році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), стро-

ків та порядку виплати дивідендів.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
8. Внесення змін внутрішніх положень Товариства.
9. Відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
13. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо 

вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочи-
нів.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності

Найменування показника Період, станом на кінець року
2012 рік 2013 рік

Усього активів 76979 84358
Основні засоби 17478 16498
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11256 12271
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

45592 53726

Грошові кошти та їх еквіваленти 45 142
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-43885 -65514

Власний капітал -19162 -40791
Статутний капітал 3678 3678
Довгострокові зобов’язання 45700 45700
Поточні зобов’язання 50212 79146
Чистий прибуток (збиток) -14099 -21629
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) 

199 174

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів «30» квітня 2014 року з 11:00 до 11:55.

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

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право 
ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлен-
ня до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по 
п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою 08600, Київська обл., м. Василь-
ків, вул. Володимирська, 22, приймальня, за заявою на ім‘я Генераль-
ного директора Товариства. В день проведення загальних зборів 
ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:00 
до 11:55.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Не-
стеренко Наталія Григорівна. Додаткову інформацію можливо отримати 
за телефоном: (04571) 6-04-48.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА № 5» (код 
ЄДРПОУ 01236325), місцезнаходження: 49089, м. Дніпропетровськ, 
вул. Автотранспортна, 3, повідомляє, що 29 квітня 2014 року о 10-00 
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 4 зал нарад на 2 по-
версі відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів: 29 квітня 
2014  р. з 09 години 30 хвилин до 09 години 55 хвилин.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, для пред-
ставників – доручення, оформлене у встановленому порядку, і доку-
мент, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, визначається станом на 24 годину 23 квітня 2014 
року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з докумен-
тами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування, акціо-
нери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів 
акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою 
49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, 3, адміністративна 
будівля, 2 поверх, каб. № 1. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Генеральний директор товариства 
Гриб  І.М.

Довідки за телефоном: (056) 790-41-80.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 

порядком денним:
1. Обрання Голови та секретаря зборів, визначення кількісного 

складу лічильної комісії, та обрання лічильної комісії та затвердження 
регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру 

річних дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивіден-
дів.

7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2014 рік. Про по-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом року. Про вчинення значних правочинів.

8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, за-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами наглядової ради.

9.Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 6094 5310
Основні засоби, у тому складі: 5052 4961
Інвестиційна нерухомість 1687 1720
Довгострокові фінансові інвестиції  --  --
Запаси 5 18
Сумарна дебіторська заборгованість 906 172
Грошові кошти та їх еквіваленти 109 56
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1614) (1064)
Власний капітал 2044 2594
Статутний капітал 3525 3525
Довгострокові зобов’язання 2111 1600
Поточні зобов’язання 1939 1116
Чистий прибуток (збиток) (550) (1281)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 66,5 66,5
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

 ---  ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року 

 ---  ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

25 25

Генеральний директор ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» 
Гриб І.М.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦI-
АЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛО-
НА №501», код ЄДРПОУ 01354421, місцезнаходження: 03022, 
м.  Київ, пров. Охтирський, б. 3, надалі – Товариство, повідомляє про те, 
що «28» квітня 2014 року о 18 год. 00 хв. за адресою: 03022, Україна, 
м.  Київ, пров. Охтирський, будинок 3, поверх перший, літера А, кім-
ната № 7, відбудуться загальні збори Товариства.

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

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, обрання Лі-
чильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової ради про роботу у 2013 році.
5. Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяль-

ності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. 
Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансово-
го  року.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 

2013 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

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

звіт-
ний 

попере-
дній 

Усього активів 852 1030
Основні засоби 616 920
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 33 33
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 19
Нерозподілений прибуток -238 -107
Власний капітал 253 491
Статутний капітал 133 133
Довгострокові зобов’язання 191 100
Поточні зобов’язання 492 439
Чистий прибуток (збиток) -131 -107
Середньорічна кількість акцій (шт.) 531640 531640
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

- Перелік акціонерів ПАТ «СПМК-501», які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства, призначених на «28» квітня 2014 року, скла-
дається станом на 24 годину «22» квітня 2014 року.

- Дата складання переліку акціонерів ПАТ «СПМК-501» для здійснення 
персонального повідомлення про проведення «28» квітня 2014 року за-
гальних зборів Товариства – «24» березня 2014 року.

- Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюва-
тись реєстраційною комісією з 17 -00 до 17-45 години за місцем прове-
дення загальних зборів Товариства: 03022, Україна, м. Київ, пров. Охтир-
ський, будинок 3, поверх перший, літера А, кімната № 7 в день 
проведення зборів. Для реєстрації для участі в загальних зборах акціо-
нерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акці-
онерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законо-
давства України.

- Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів Товариства, за адресою: Україна, м. Київ, 
пров. Охтирський, будинок 3, поверх перший, літера А, кімната № 7, у ро-
бочі дні з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день про-
ведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

- Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – голова правління Товариства Молод-
цов Олег Михайлович, тел. 044-258-70-99; для ознайомлення з доку-
ментами акціонер або його повноважний представник за відповідною 
довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім’я Товариства за 
адресою: м. Київ, пров. Охтирський, будинок 3, поверх перший, літе-
ра  А, кімната № 7.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 258-70-99.
Голова правління ПАТ «СПМК-501»  Молодцов О.М.
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До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ»
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Горлиця»
місцезнаходження: Україна, 02154, м. Київ, Русанівська набереж-

на,  16.
2) Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів:
29 квітня 2014 року, початок о 10 годині за адресою: місто Київ, 

проспект Перемоги, 139, конференц-зал № 4.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових 

Загальних зборах:
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів – з 9.15 до 9.45, 

29 квітня 2014 року за місцем їх проведення.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

чергових Загальних зборах:
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних 

зборах, складається станом на 24 годину 23 квітня 2014 року у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2013 році.
4. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та затвердження висновків ревізій-

ної комісії.
6. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2013 рік (форми 

№ 1-м та № 2-м).
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-

ну, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 

2013  році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Щодо вирішення питань відносно цінних паперів, які обліковуються 

на балансі Товариства.
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитись під час підготовки до чергових Загальних зборів:
Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі 
дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 10 до 13 год. та з 14 до 
18  год.) за місцезнаходженням ПрАТ «Горлиця»: м. Київ, Русанівська на-
бережна, 16, а у день проведення чергових Загальних зборів – у місці їх 
проведення: м. Київ, проспект Перемоги, 139. Довідки за телефоном: 
(+38-044) 568-53-66.

Посадова особа ПрАТ «Горлиця», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Голова Правління Воронін С.В.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Горлиця» 
при собі мати:

- документи, що посвідчують особу;
- документи, що посвідчують повноваження особи (для представників 

акціонерів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний
2013 р.

попере-
дній

2012 р.
Усього активів 18 350,0 18 565,1
Основні засоби 1 456,0 1 566,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 760,7 950,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 109,4 29,8
Нерозподілений прибуток (збиток) (8 147,6) (7 966,2)
Власний капітал 18 253,2 18 434,6
Статутний капітал 26 400,8 26 400,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 96,8 130,5
Чистий прибуток (збиток) (181,4) (493,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 400 752 26 400 752
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7

Правління ПрАТ «Горлиця»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРИ-
ЗОНТ» (код ЄДРПОУ 14308635, місце знаходження: 19000, Черкаська 
обл., м. Канів, вул. Леніна, буд. 160 А) повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2014 року об 
11 годині 00 хвилин за адресою: 19000, Черкаська обл., м. Канів, 
вул.  Леніна, буд. 160 А, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметь-
ся «30» квітня 2014 року з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 24.04.2014 р.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрання членів лічильної комі-

сії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

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

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
станом на 31.12.2013 р.

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

6. Прийняття рішення про відкликання Наглядової ради Товариства. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства 
зазначених договорів.

7. Прийняття рішення про відкликання Ревізійної комісії Товариства. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства 
зазначених договорів.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності* ПАТ  «Го-

ризонт» (тис. грн.)
Найменування показника період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 2215,0 2372,0
Основні засоби 529,0 510,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1266,0 1309,0
Сумарна дебіторська заборгованість 398,0 522,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 10,0
Нерозподілений прибуток -744,0 -747,0
Власний капітал 2112,0 2109,0
Статутний капітал 597,0 597,0
Довгострокові зобов’язання 47,0 168,0
Поточні зобов’язання 56,0 95,0
Чистий прибуток (збиток) 3,0 78,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2388720 2388720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 21

*Показники фінансової звітності складені із застосуванням міжнарод-
них стандартів (МСФЗ) відповідно до Закону України № 3332 від 
12.05.2011р., Постанови Кабінету Міністрів України № 1223 від 30.11.2011р. 
та інших нормативних актів, а також облікової політики Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10:00 до 13:00 год. за місцезнахо-
дженням Товариства: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 
буд.  160 А, адміністративне приміщення. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сто-
ляренко Р.І.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», ко-
жен акціонер в письмовій формі має право внести свої пропозиції щодо 
питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, та 
проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня загальних зборів.

Телефон для довідок: 0 (4736) 3-81-16.
Наглядова рада ПАТ «Горизонт»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР» (надалі Товариство, 
код за ЄДРПОУ 01374553, місцезнаходження: 11634, Житомирська 
область, Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Шевченка, 15) повідом-
ляє про скликання річних чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 15:00 годині за 
адресою: 11634, житомирська область, Малинський р-н, 
смт.  Гранітне, вул. Шевченка, 15 в приймальні. Реєстрація акці-
онерів буде проводитися з 12:00 до 14:55 години за місцем прове-
дення зборів.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загаль-

них зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту за 2013 рік.
4. Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту за 2013 рік.
5. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-

ту за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2013  рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 

2014  рік.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-

ства.
11. Припинення повноважень та обрання членів та голови Нагля-

дової ради Товариства.
12. Припинення повноважень та обрання ревізора Товари-

ства.
13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо 

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
Найменування 

показника 2013 рік 2012 рік

Усього активів 52294 48072
Основні засоби 36469 33671
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4689 7546
Сумарна дебіторська заборгованість 6953 4468
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 338
Нерозподілений прибуток 16548 13199
Власний капітал 20474 17125
Статутний капітал 892 892
Довгострокові зобов’язання 3590
Поточні зобов’язання 28126 30881
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

4,10790 1,394489000

Скоргигований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.)

4,10790 1,394489000

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

1784364 1784364

Цінні папери власних випусків, викупле-
ні протягом звітного періоду 

0 0

Вартість чистих активів 20474 17125
Чисельність працівників 204 208

Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, 
які представляють повноваження акціонерів, додатково мати довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До 
дня, та в день проведення річних загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
порядку денного, у робочий час та в робочі дні за місцезнаходженням 
Товариства (в каб. економіста). Особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – економіст Красуцька Тетя-
на Іванівна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів – 25.04.14 р станом на 
24  годину. Телефони: 04133 68-5-04, 68-5-07.

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СИСТЕМ СОЛюШНC» (місцезнаходження: 02096, 
м.  Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце проведення загальних зборів: м. Київ, Кутузова, 18/7, 
оф.  310;

дата та час проведення загальних зборів – 28 квітня 2014 року 
о  10 год. 00 хв.;

місце реєстрації акціонерів: м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310;
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 

09 год. 30 хв. 28 квітня 2014 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-

рах  – 09 год. 45 хв. 28 квітня 2014 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах – 22 квітня 2014 року.
Перелік питань, 

що виносяться на голосування (Порядок денний):
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведен-

ня загальних зборів Товариства.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

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

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5) Звіт та висновки аудитора за результатами перевірки фінансо-

вої звітності Товариства за 2013 рік.
6) Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товари-

ства за 2013 рік.
7) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи у 2013 році.
8) Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9) Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 7514.5 4418,5
Основні засоби 6467.5 2635,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 26.3 754,8
Сумарна дебіторська заборгованість 1341.8 759,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 268.0 267,2
Нерозподілений прибуток (1921.4) (493,2)
Власний капітал (485.0) 943,2
Статутний капітал 1436.4 1436,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7999.5 3475,3
Чистий прибуток (збиток) (1427.1) (493,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28728 28 728
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, 
вул.  Бориспільська, 9, кім. 134 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
13-00 години за попереднім записом по тел. (044) 369-50-21. Відпо-
відальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо під-
готовки та проведення загальних зборів – Директор Товариства Баб-
ченко Володимир Анатолійович.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати 
лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Зако-
ном України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства.

Наглядова рада ПрАТ «Систем Солюшнc».
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕ-
МОПЛАСТ», місцезнаходження за адресою: Одеська область, 
м.  Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57, Код ЄДРПОУ 00480922, 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товари-
ства (надалі збори)

Збори відбудуться 30 квітня 2014 року об 11.00 год. за адресою: 
Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57, 
конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-30 до 10-30 год. 30 квітня 
2014 року за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, 
вул.  Маяковського 57, конференц-зал.

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

регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за на-

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

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

2013  рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2014 рік.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
16. Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів, 

у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочи-
ну, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності.

17. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних 
правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» 
протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів 

акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені 
на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж 
строку.

18. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладання та затвердження його в новій редакції.

19. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-
ства шляхом викладання та затвердження їх в новій редакції.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Гемопласт» 

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

звітний попере-
дній

Усього активів 448268 498129
Основні засоби 71177 75587
Довгострокові фінансові інвестиції 24907 24907
Запаси 36109 42835
Сумарна дебіторська заборгованість 313029 353680
Грошові кошти та їх еквіваленти 678 372
Нерозподілений прибуток -11128 -11077
Власний капітал -7196 -7145
Статутний капітал 4580 4580
Довгострокові зобов’язання 417377 447726
Поточні зобов’язання 38087 57548
Чистий прибуток (збиток) 12 -12216
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5242718 5242718
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

959 971

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах 
акціонерів – 24.04.2014р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнахо-
дженням товариства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
вул. Маяковського, 57 каб. №312.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Наумов Анатолій Михайлович.

Телефон для довідок: (04849) 3-15-62.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН», місцезнаходження яко-
го: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева 35-а, 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 
2014 р. за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева 35-а в при-
міщенні актового залу. Початок зборів о 14:00 годині.

Реєстрація учасників зборів з 12:40 до 13:40 години 28 квітня 2014 року 
за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у загаль-
них зборах: 22 квітня 2014 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2013 р.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про підсумки 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про підсумки 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.
6. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяль-

ності Товариства за 2013 р.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог пе-

редбачених законом за 2013р.
8. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
9. Схвалення рішень Наглядової ради Товариства.
10. Про залучення додаткових джерел фінансування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний період

2013 р.
Попередній 

період 2012 р.
Усього активів 384358 353855

Основні засоби 51433 51216
Довгострокові фінансові 
інвестиції 

151341 151341

Запаси 19870 14469
Сумарна дебіторська 
заборгованість

136378 125456

Грошові кошти та їх еквіваленти 18120 5922
Нерозподілений прибуток 209937 171858
Власний капітал 222136 187456
Статутний капітал 1768 1768
Довгострокові зобов’язання 62196 66787
Поточні зобов’язання 100026 97317
Чистий прибуток 34019 36481
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

785999 785999

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом (шт.)

----- -----

Численність працівників на кінець 
періоду (осіб)

718 788

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документа-
ми порядку денного за адресою: 74900, Херсонська обл., м. Нова Ка-
ховка, вул. Першотравнева 35-а, юридичне бюро з 9.00 до 15.00 у ро-
бочі дні (довідки за тел. (05549) 7-95-00, відповідальна особа 
Шатило  М.В.), а в день проведення чергових загальних зборів – також 
у місці їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з 
чинним законодавством.

Голова правління  С.В. Лебьодкін

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ»

Приватне акціонерне товариство «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУ-
ДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (код за ЄДРПОУ 00292089, місцезнаходження: 
Україна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, місто 
Новгород-Сіверський, вул. Козацька, будинок 56), надалі – «Товариство», по-
відомляє про те, що «28» квітня 2014 року о 12:00 годині за адресою: Укра-
їна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, місто 
Новгород-Сіверський, вул. Козацька, будинок 56, кімн. 1 відбудуться річ-
ні загальні збори акціонерів Товариства (далі – також «Загальні збори»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах про-
водиться в день проведення Загальних зборів «28» квітня 2014 року з 11:00 до 
11:55 за адресою: Україна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський ра-
йон, місто Новгород-Сіверський, вул. Козацька, будинок 56, кімн. 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочі дні до 
дати проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 годину 22.04.2013 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
підтверджує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством 
документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на 
право участі та голосування у Загальних зборах, посвідчене в передбачено-
му законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або 
інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: за адре-
сою: Україна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, місто 
Новгород-Сіверський, вул. Козацька, будинок 56, кімн. 1.

Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Загальних збо-
рів  – Генеральний директор Товариства Киреєв Микола Миколайович.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, відбуватиметься також в день проведен-
ня Загальних зборів «28» квітня 2014 року за місцем їх проведення.

Перелік питань, що виносяться на голосування річних Загальних 
зборів Товариства

(порядок денний Загальних зборів)
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Про затвердження звіту спостережної ради (наглядової ради) Товари-

ства про результати діяльності за 2013 р.
5. Про затвердження звіту генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії про проведену роботу за 

2013 р. та затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та 
балансу Товариства за 2013 р.

7. Про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства 
за 2013 р.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку / збитків Товариства за 2013 р.
9. Про переобрання членів спостережної ради (наглядової ради), за-

твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами спостережної ради (наглядової ради).

10. Про переобрання членів ревізійної комісії.
11. Про підтвердження повноважень генерального директора Товариства.
12. Затвердження договорів укладених Товариством, а саме: Договору 

іпотеки № 514/13 від 23.12.2013 р., Договору іпотеки № 515/13 від 
23.12.2013  р., Договору іпотеки № 516/13 від 23.12.2013 р., Договору за-
стави рухомого майна №580/13 від 30.10.2013 р., Договору про відкриття 
кредитної лінії № DAM159/13 від 03.12.2013 р., Договору про відкриття кре-
дитної лінії № DAM33/14 від 26.02.2014 р.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в пись-
мовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту 
Товариства за адресою: Україна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-
Сіверський район, місто Новгород-Сіверський, вул. Козацька, будинок 56.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізні-
ше, ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про зміни в порядку денному будуть доведені до відома всіх 
акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (04658) 2-10-11, контактна особа – Киреєв Мико-
ла Миколайович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 11594 12328
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10527 11121
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 766 906
Сумарна дебіторська заборгованість 240 301
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 -
Власний капітал (8589) (6048)
Статутний капітал 7080 7080
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (17531) (14990)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 20183 18376
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - -
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 69

Спостережна рада (наглядова рада) ПрАТ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ 
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинськрембуд» (код 
ЄДРПОУ 03330123, місцезнаходження – 11700, Житомирська обл., 
м.  Новоград-Волинський, вул. Герцена, буд. 18) повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом  – 
загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2014 року о 10 годині за 
адресою: 11700, житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул.  Герцена, буд. 18, в залі засідань. Реєстрація акціонерів та їх 
представників відбуватиметься 29 квітня 2014 року з 09-00 до 9-45 за 
місцевим часом за місцем їх проведення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рі-

шень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результа-

тами роботи в 2013 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів 

Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів 

Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання вищевказаних договорів.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за 
адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Герце-
на, буд. 18 (в кабінеті директора Товариства), а в день проведення 
загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Возняк Віктор Григорович. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 23 квітня 
2014 року. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необ-
хідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або представ-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКРЕМБУД» 
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ника; довіреність на право участі у зборах – для представників акці-
онерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис.грн.)
Найменування показника 2013 рік  2012 рік
Усього активів 359,1 363,0
Основні засоби 319,5 326,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7,1 7,5
Сумарна дебіторська заборгованість 26,6 28,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,9 0,1
Нерозподілений прибуток -518,5 -458,2

Власний капітал -7,3 53,0
Статутний капітал 135,0 135,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 366,4 310,0
Чистий прибуток (збиток) -60,3 -100,8
Середньорічна кількість акцій, шт.. 540080 540080
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

3 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-
фОРТ» (місцезнаходження - 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. Не-
залежності, 22, код ЄДРПОУ – 34378735) (далі – товариство), повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 29 квітня 2014 року об 11:00 годинні за адресою: Україна, Київ-
ська обл., м. Кагарлик, вул. Незалежності, 22, 3-й поверх, конференц-
зал.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 23 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльність То-

вариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту 

Ревізора.
6. Затвердження річного звіту за 2013 р.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Україна, 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. Незалежності, 22, з 
понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
Онука Л.В.

Довідки за телефоном: (04573) 5-20-57
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 

пiдприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Попередній
2012

Звітний
2013

Усього активів 211 495 227 082
Основні засоби 11 706 13 052
Довгострокові фінансові інвестиції
 Запаси 40 462 41 805
Сумарна дебіторська заборгованість 135 337 137 917
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 925
Нерозподілений прибуток 149 422 160 360
Власний капітал 150 189 161 127
Статутний капітал 767 767
Довгострокові зобов’язання 66 0
Поточні зобов’язання 61 240 65 955
Чистий прибуток (збиток) 43 254 10 938
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 691 697 76 691 697
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 337 347

Директор ПрАТ «Агрофорт»  Онука Л.В.

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДО-

МИШЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (місцезна-
ходження товариства згідно установчих документів: 12201, Житомир-
ська  обл., м. Радомишль, вул. Самоплавського, 29, код ЄДРПОУ 00240081) 
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які при-
значені на 28 квітня 2014 року з початком о 15-00 за місцезнаходженням 
товариства: 12201, житомирська обл., м. Радомишль, вул. Самоплав-
ського, 29, 2-й поверх адмінприміщення - актовий зал. Реєстрація 
учасників зборів проводиться 28.04.2014 р. з 14.00 до 14.50 за місцем про-
ведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – станом на 24-00 годину 22.04.2014 р.

Порядок денний (перелік питань для голосування):
1. Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та за-

твердження процедурних питань.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2013р. та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2013р., з урахуванням вимог, передбаченим законом.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходжен-
ням товариства: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Самоплавсько-
го, 29, 2-й поверх адмінприміщення, кабінет №1 у робочі дні з 13-00 до 
17-00 години, шляхом подання заяви на ім’я директора та у день прове-
дення зборів за місцем їх проведення, відповідальна особа - директор 
Науменко Г.І.

Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціо-
нера (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформ-
лене згідно вимог чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період,
2013 рік

Попере-
дній 

період, 
2012 рік

Усього активів 12428,0 12386,0
Основні засоби 12428,0 12386,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 42,6 13,0
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1,0
Нерозподілений прибуток (326,1) (326,1)
Власний капітал 5699,4 11825,4
Статутний капітал 19,7 19,7
Довгострокові зобов’язання 435,0 575,0
Поточні зобов’язання 160,0 23,0
Чистий прибуток (збиток) 51,0 (43,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 197965 197965
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 21 15

Наглядова рада товариства

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«жИТОМИРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕ-
СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА» повідомляє про 
втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (реє-
страційний №55/06/1/00), виданого 18 вересня 2000 року Жито-
мирським Територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, на підтвердження того, що 

випуск акцій, що здійснюється Відкритим акціонерним товари-
ством «Житомирська спеціалізована пересувна механізована ко-
лона» (код ЄДРПОУ 05418879), на загальну суму сорок сім тисяч 
сорок чотири гривні п’ятдесят копійок, в тому числі простих імен-
них сто вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят вісім штук номіналь-
ною вартістю двадцять п’ять копійок, на суму сорок сім тисяч со-
рок чотири гривні п’ятдесят копійок, внесено до Загального 
реєстру випуску цінних паперів.
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Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ 

РАЙСНАБ» (код за ЄДРПОУ 00901950, місцезнаходження: Донецька об-
ласть, Великоновосілківський район, смт. Велика Новосілка, вул. Зарєч-
на,  42) повідомляє, що за рішенням Наглядової ради від 01.03.2014 р. річні 
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «30» квітня 2014 року о 
10.00 годині за адресою: 85500, Донецька область, смт. Велика Ново-
сілка, вул. Зарєчна, 42, актова зала адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів починається о 8.45 год. та закінчується о 9.30 год. 
за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах — станом на 24 годину 24.04.2014 р., у порядку, встановленому 
законодавством про Депозитарну систему України.

Ознайомлення з матеріалами до порядку денного проводиться за адре-
сою: 85500 Донецька область, смт. Велика Новосілка, вул. Зарєчна, 42, в 
актовій залі адміністративної будівлі, з 28.03.2014 р. по 30.04.2014 р. по пн.-

пт. з 9.00 до 16.00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з мате-
ріалами порядку денного директор Міллєр В.М.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати господарської діяльності Товариства за 

2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду Ревізора.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Про ліквідацію ПрАТ «Великоновосілківський райснаб».
8. Про обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства.
9. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЙОСИПІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ 13546717, місцезнаходжен-
ня Товариства – Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Йосипівка, 
вул.  Грушевського, буд.1) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 
30  квітня 2014 року за адресою: житомирська обл., Ружинський р-н, 
с. Йосипівка, вул. Грушевського, буд.1, в кабінеті №1 директора Това-
риства. Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників відбуватиметься 30 квітня 2014 року з 09.00 до 09.50 за місцевим 
часом за місцем проведення загальних зборів. Перелік осіб, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 
24 квітня 2014 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2013р.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 
рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття 
рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПрАТ «Йосипів-
ське.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим осо-
бам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами за-
конодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть 
ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті №1 директора То-
вариства за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Йосипівка, 
вул. Грушевського, буд.1 на підставі наданого акціонером Товариству від-
повідного запиту, а в день проведення загальних зборів акціонерів – також 
у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: директор Орлюк С.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 
Найменування показника 2012 2013

Усього активів 1174,1 1175,4
Основні засоби 834,1 842,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40,1 34,0
Сумарна дебіторська заборгованість 250,9 250,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 0
Нерозподілений прибуток (збиток) -1536,0 -1608,3
Власний капітал - 445,2 -484,6
Статутний капітал 289,7 289,7 
Довгострокові зобов’язання 51,9 51,9
Поточні зобов’язання 1567,4 1608,1
Чистий прибуток (збиток) -32,9 -39,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1158622 1158622
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) 

2 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИМЕР-
СЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006» (місцезнахо-
дження: 07332, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. При-
морська, 20, код ЄДРПОУ 00902808) (далі – товариство) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 28 квітня 2014  р. о 14.00 годині за адресою: 07332, Київська обл., 
Вишгородський  р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20, в адмінбу-
динку, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 13.30 до 13.55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 22 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затверджен-

ня регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2013р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2013р.
5. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Директора, Наглядо-

вої ради та звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 07332, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Примор-
ська, 20, в адмінбудинку, кімната №1, по вівторкам і четвергам з 10-00 до 
16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Король Ва-
дим Анатолійович. Тел. /04596/ 3-12-03.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн.)

Найменування показника Перiод
Звiтний 
2013 р.

Попере-
дній 

2012  р.
Усього активiв 227,7 226,8
Основнi засоби 202,0 217,0
Довгостроковi фiнансовi інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебiторська заборгованість 5,5 6,3
Грошовi кошти та їх еквіваленти 16,8 0,1
Нерозподiлений прибуток -713,4 -715,3
Власний капiтал 217,0 215,1
Статутний капiтал 294,4 294,4
Резервний капітал 496,0 496,0
Довгостроковi зобов’язання - -
Поточнi зобов’язання 0,9 1,3
Чистий прибуток (збиток) 2,7 -0,1
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1177512 1 177 512
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)

- -

Загальна суму коштiв, витрачених на викуп власних 
акцiй протягом перiоду

- -

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб) 3 5

Директор ПрАТ "Димерське спецавтопідприємство - 1006" 
Король Вадим Анатолійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙСНАБ»
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Для участі у річних Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати 
паспорт, для уповноважених осіб — паспорт та довіреність, оформлену у 
відповідності до чинного законодавства. 

Наглядова рада ПрАТ «Великоновосілківський райснаб»

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

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів 800,5 772,8
Основні засоби 528,4 556,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 65,1 66,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,1
Нерозподілений прибуток (-1090,6) (-1057,7)
Власний капітал 586,0 618,9
Статутний капітал 263,4 263,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8,0 4,4
Чистий прибуток (збиток) (- 32,9) (- 56,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1053470 1053470
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду

- -

Середньооблікова кількість штатних працівників 
(осіб)

1 2

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРДЕР»

Код ЄДРПОУ емітента: 35416011
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «30» квітня 
2014 року о 14:00 за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, 
під’їзд  4, цокольний поверх, оф.1.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 13:00 до 13:50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: «24» квітня 2014 року

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

4.1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів.
4.2.Розгляд звіту виконавчого органу за 2013р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту щодо його затвердження.
4.3. Розгляд звіту Ревізора за 2013р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту щодо його затвердження.
4.4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
4.5. Розподіл прибутку (визначення напрямків покриття збитків) Това-

риства за 2013р.
4.6. Затвердження напрямків діяльності товариства та його планів на 

2014р.
4.7. Внесення змін до статуту та затвердження його в новій редакції. 
4.8. Переобрання Директора Товариства.
4.9. Обрання Наглядової ради Товариства.
4.10. Обрання Ревізора Товариства
4.11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
4.12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів 
в робочі дні у робочий час з 09: 00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за 
місцезнаходженням Товариства: 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, 
під’їзд  4, цокольний поверх, оф.1.Відповідальний за ознайомлення з до-
кументами – Директор Нога Ярослав Петрович.Для участі у зборах необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу і повноваження особи, та дові-
реність (для представника акціонера), оформлену відповідно до чинного 
законодавства.

Довідки за телефоном : +38044 2236255.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 431816,0 431816,0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - 2 198,40
Запаси 2,0 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 294723,0 294723,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 133740,0 133740
Нерозподілений прибуток 28,0 28,0
Власний капітал 100 028,00 100028,0
Статутний капітал 100000,00 100000,00
Довгострокові зобов’язання 250000,00 250 000,00
Поточні зобов’язання 81789,0 81788,0
Чистий прибуток (збиток) 385,0 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Нога Я.П. 26.03.2014р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ХІМВОЛОКНО ПРОЕКТ»

Код ЄДРПОУ емітента: 38389756
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «30» квітня 
2014 року о 14:00 за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 18/7, пер-
ший поверх, кімн.1.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 13:00 до 13:50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: «24» квітня 2014 року.

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

4.1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів.
4.2.Розгляд звіту виконавчого органу за 2013р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту щодо його затвердження.
4.3. Розгляд звіту Ревізора за 2013р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту щодо його затвердження.
4.4. Затвердження річного звіту товариства за 2013р.
4.5. Розподіл прибутку (визначення напрямків покриття збитків) това-

риства за 2013р.
4.6. Затвердження напрямків діяльності товариства та його планів на 

2014р.
4.7. Внесення змін до статуту та затвердження його в новій редакції. 
4.8. Переобрання Директора Товариства.
4.9. Обрання наглядової ради Товариства.
4.10. Обрання Ревізора Товариства
4.11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
4.12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть озна-
йомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів в робочі дні у 
робочий час з 09: 00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за місцезнаходженням 
Товариства: 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 18/7, перший поверх , кімн.1.

Відповідальний за ознайомлення з документами – Директор Гурин Во-
лодимир Миколайович.

Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу і пов-
новаження особи, та довіреність (для представника акціонера), оформле-
ну відповідно до чинного законодавства.

Довідки за телефоном : +38044 5815291.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 48 000,0 48 000,0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 000,00 48 000,00
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 48000,0 48 000,0
Статутний капітал 48 000,0 48 000,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор  Гурин В.М.
    м.п.                 26.03.2014р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗ-
ТРАНЗИТ» з іноземними інвестиціями» (місцезнаходження: Україна, 
м. Київ, вул. Артема 26-В, код за ЄДРПОУ: 25273549) (надалі - «АТ «Газ-
транзит») повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціоне-
рів АТ «Газтранзит», які відбудуться 29 квітня 2014 р. о 13 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ. вул. Артема, 26-В, к. 101.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах відбу-
деться з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. у день та за місцем проведення 
Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів АТ «Газтранзит» - 23 квітня 2014 р.

Перелік питань, які виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затверджен-

ня регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит».
2. Затвердження річного звіту АТ «Газтранзит» за 2013 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Газтранзит» за 2013 рік.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності АТ «Газтранзит» за 2013 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комі-

сії АТ «Газтранзит».
6. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «Газтранзит» за 2013 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності АТ «Газтранзит» в 2013 році.
8. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отри-

мання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
9. Про обрання членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії 

АТ «Газтранзит».
До дати проведення Загальних зборів акціонери (учасники) можуть 

ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «Газ-
транзит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 26-В, к. 101. по вівторках і 
четвергах з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних 
зборів - також за місцем їх проведення. Посадова особа АТ «Газтранзит», 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Корпоратив-
ний секретар Маковський Віктор Анатолійович, тел.: 044 490-50-40.

Такі матеріали також надсилаються акціонерам засобами факсиміль-
ного зв'язку та/або електронною поштою.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 822151 826779
Основні засоби 481378 509429
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 939 484
Сумарна дебіторська заборгованість 62834 57271
Грошові кошти та їх еквіваленти 276846 249153
Нерозподілений прибуток 644547 595741
Власний капітал 784020 735214
Статутний капітал 82800 82800
Довгострокові зобов’язання 14573 24289
Поточні зобов’язання 23558 67276
Чистий прибуток (збиток) 78466 81945
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41400 41400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 77

Голова Правління АТ «Газтранзит»  М.Л. Лінчевський

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛО-

ДАР СЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (місцезнахо-
дження згідно установчих документів: 12122, Житомирська обл., 
Володарсько-Волинський р-н, с. Рижани, вул. Заводська, 1; ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ - 00306012) повідомляє про скликання річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які призначені на 29 квітня 2014 року з 
початком об 11.00 за місцезнаходженням товариства: житомирська 
обл., Володарсько-Волинський р-н, с. Рижани, вул. Заводська, 1, 
2-й  поверх адмінприміщення, офіс №21. Реєстрація учасників зборів з 
10.00 до 10.45 у день проведення загальних зборів та за місцем їх прове-
дення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24.00 годину 23.04.2014 р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та за-

твердження процедурних питань.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2012-2013рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2012-2013р. та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012-2013р.
5. Розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2012-2013р.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради 

Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника Звітний 
період,
2013 рік

Звітний 
період, 
2012 рік

Попере-
дній 

період, 
2011 рік

Усього активів 1738,4 2259,7 2009,0
Основні засоби 1631,9 2182,7 1978,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0 0,0
Запаси 24,9 24,8 25,7
Сумарна дебіторська заборгованість 34,9 1,6 3,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 2,3 0,5
Нерозподілений прибуток 350,0 969,8 1000,5
Власний капітал 1224,1 1843,9 1874,6
Статутний капітал 797,0 797,0 797,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 501,9 403,4 134,4
Чистий прибуток (збиток) -619,8 -29,7 -51,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3187715 3187715 3187715
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

0 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду

6 3 3

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходжен-
ням товариства: Житомирська обл., Вол.-Волинський р-н, с. Рижани, 
вул. Заводська, 1, каб.№1 кожного робочого понеділка з 9.00 до 11.00 
години та в день проведення загальних зборів акціонерів у місці їх про-
ведення. Відповідальна особа – генеральний директор Блажинський 
Р.М., тел.(04145)31890. Для участі у зборах при собі мати документ, що 
посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам акціонерів – пас-
порт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства 
України.

Наглядова рада Товариства

На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні 
товариства» та у зв’язку з погодженням Національним банком 
України прямого одноосібного набуття істотної участі у Публічно-
му акціонерному товаристві «Комерційний банк «Преміум», іден-
тифікаційний код 35264721 (надалі - Банк), Смірнова Лариса 
Олександрівна повідомляє про свій намір придбати прості іменні 
акції, емітентом якого є Банк, внаслідок чого кількість акцій, які 

належатимуть їй, становитиме більше 10% простих іменних акцій. 
Станом на дату опублікування цієї інформації Смірнова Лариса 
Олександрівна володіє 25 894 000 простих іменних акцій, що ста-
новить 9,9592 відсотків статутного капіталу Банку. Смірнова Лари-
са Олександрівна має намір додатково придбати 61 206 000 про-
стих іменних акцій, що становить 23,5408 відсотків статутного 
капіталу Банку.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2014 р. 
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82

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИМСЬКА фРУКТОВА КОМПАНІЯ» 

місцезнаходження: Україна, 97012, АР Крим, 
Красногвардійський район, с. Петрівка,

код ЄДРПОУ – 32644372 (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 30 квітня 2014 року о 10 год.

за адресою:
Україна, 97012, АР Крим, Красногвардійський район, 

с. Петрівка, ПрАТ »Кримська фруктова компанія», 
приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення зборів з 9-00 до 09-45. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 24 квітня 2014р. 

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

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

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

3. Звіт Виконавчого органу про фінансово- господарську діяльність за 
2013 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Ревізора за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту 

Ревізора.
7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014  рік.
9. Про обрання членів виконавчого органу Товариства.
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у 

новій редакції.
Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам - паспорт;

- для представника акціонера — паспорт та довіреність на пра-
во участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Україна, 97012, АР Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка, з 
понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дирек-
тор Товариства Січкар А.О. Довідки за телефоном: (06556) 6-19-70 

На виконання Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо 
показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік 
(тис.грн)

Найменування показника період
Звітний

2013
попере-

дній
2012

Усього активів  476698 458068
Основні засоби  84924 87838
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 53819 65019
Сумарна дебіторська заборгованість  8714 6539
Грошові кошти та їх еквіваленти 1647 5107
Власний капітал 80822 14200
Статутний капітал 18343 18343
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 57213 (9409)
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 394099 441545
Чистий прибуток (збиток) 66622 (14900)
Вартість чистих активів 80822 14200
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 834 311 1 834 311
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2011 1378

Президент

ПРАТ «МІжРЕГІОНАЛЬНЕ БюРО КОН-
САЛТИНГУ» повідомляє, що чергові загальні збори акціоне-
рів Приватного акціонерного товариства «Міжрегіональне бюро 
консалтингу» (надалі - Товариство) відбудуться 30.04.2014 року о 
9.00 у офісі 620 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
02660 м. Київ, проспект Визволителів 1, оф.620. Реєстрація ак-
ціонерів з 8:30 до 8:45. Для участі в зборах необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу (паспорт), або довіреність на право 
участі у зборах.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердженя ре-

гламенту зборів. 2. Звіт Правління про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2013 р. 3. Звіт Ревізійної комісії. 4. Затвер-
дження річного звіту, балансу за 2013 р. Про розподіл прибутку 
Товариства. 5. Перевибори посадових осіб Товариства.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах, встановлено 24.04.2014р. З матеріалами, що стосуються 

питань порядку денного Зборів, можна ознайомитись за адресою: 
02660 м. Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620 згідно поперед-
ньої домовленості у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 
14-00). Черненко Л.М. - посадова особа Товариcтва, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Телефони для 
довідок: (044) 544-1777.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис.грн. 2013/2012 рр.)

Усього активів: 212,5/189,3; Основні засоби: 0/0; Довгостроко-
ві фінансові інвестиції: 0/0; Запаси: 0/0; Сумарна дебіторська за-
боргованість: 211/184,9; Грошові кошти та їх еквіваленти: 
1.5/1,6;  Нерозподілений прибуток: 145.6/119,7; Власний капітал: 
208.2/182,3; Статутний капітал: 60/60; Довгострокові 
зобов’язання: 0/0; Поточні зобов’язання: 4,3/7; Чистий прибуток 
(збиток): 25,9/(-88,9); Середньорічна кількість акцій (шт): 
6000/6000; Кількість власних акцій, викуплених (шт) 0/0, Чисель-
ність працівників: 1 /2.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДЕРжАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00032129
3. Місцезнаходження емітента: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Украї-

на, 01001
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса емітента OhonenkoSV@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформація 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.

ІІ. Текст повідомлення
Припинено повноваження членів ревізійної комісії АТ «Ощадбанк», а 

саме: голови ревізійної комісії - Линника Вадима Валентиновича, членів 

ревізійної комісії - Матузки Ярослава Васильовича та Коцюби Володимира 
Олександровича у зв’язку зі спливом терміну повноважень, визначених 
п.  2.1. Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України», затвердженого рішенням нагля-
дової ради ВАТ «Ощадбанк» від 18 листопада 2003 року (протокол № 5), у 
відповідності до якого ревізійна комісія Банку утворюється в складі трьох 
осіб строком на три роки на підставі рішення наглядової ради, у тому числі 
за поданням голови правління Банку. 

Станом на поточну дату наглядовою радою АТ «Ощадбанк» не прийня-
то рішення про призначення нового персонального складу ревізійної комі-
сії. Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. За-
значені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають, часткою в статутному капiталi не володiють.

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

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

2. В. о. голови правління  ______________  Д.Б. Кірєєв 
 (підпис) М.П.  25.03.2014
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 1. ПрАТ АВІАКОМПАНІЯ "ГОРЛИЦЯ" 74
 2. ПрАТ АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 60
 3. ПрАТ АГРОФОРТ 78
 4. ПрАТ АКТИВ ТРЕЙД 24
 5. ПАТ АКЦЕНТ–БАНК 56
 6. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 15
 7. ПАТ АРДЕР 80
 8. ПАТ АРЖК 10
 9. ПрАТ АРС 23
 10. ПАТ АТП 16364 46
 11. ПАТ БІО МЕД СКЛО 57
 12. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
49

 13. ПрАТ БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД 50
 14. ПрАТ БУДIНДУСТРIЯ-2020 70
 15. ПАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1 60
 16. ПАТ БУДІНВЕСТ 4 35
 17. ПрАТ БУРОВИК 13
 18. ПАТ ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ 72
 19. ПрАТ ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙСНАБ 79
 20. ПрАТ ВИНАГРОКОМПЛЕКС 17
 21. ПАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

“НАДЗБРУЧЧЯ”
43

 22. ЗАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА 
"ВОЛНА"

48

 23. ПрАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
"МТН-ПОЛТАВА"

19

 24. ПрАТ ВОЛОВОДІВКА 48
 25. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ 

ЛЬОНОЗАВОД
81

 26. ПАТ ВТОРЕС 47
 27. ПАТ ВТОРМЕТ 58
 28. ПАТ ГАЗОВІ МЕРЕЖІ 37
 29. ПрАТ ГАЗТРАНЗИТ 81
 30. ПАТ ГЕМОПЛАСТ 76
 31. ПрАТ ГІДРОСЕРВІС 41
 32. ПАТ ГОРИЗОНТ 74
 33. ПАТ ГОРЛІВСЬКЖИТЛОБУД 69
 34. ПАТ ГОТЕЛЬ МАЯК 30
 35. ПАТ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

"ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"
12

 36. ПАТ ГСКБ "ГРУНТОМАШ" 14
 37. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ 

КОМБІНАТ
79

 38. ПрАТ ДИМЕРСЬКЕ 
СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006

73

 39. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА № 5 33
 40. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ 

КОМБІНАТ
42

 41. ПрАТ ДОБРА ВОДА 47
 42. ПАТ ДОБРЯНКА 20
 43. ПрАТ ДОНБАСГЕОЛОГІЯ 11
 44. ПрАТ ДОНЕЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ
27

 45. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

13

 46. АТЗТ ДРУЖБА 46
 47. ПрАТ ДУМ 31
 48. ПрАТ ЕДЕМ 36
 49. ПрАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНЗАХІДМОНТАЖ 50
 50. ПАТ ЕЛІЯ 55
 51. ПАТ ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ 12

 52. ВАТ ЖИТОМИРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА

78

 53. ПАТ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" 16
 54. ПрАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

"ПОЛІСЬКСІЛЬБУД"
59

 55. ПрАТ ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 76
 56. ПрАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

"ГАРАНТ"
43

 57. ПрАТ ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 44
 58. ПрАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 58
 59. ПАТ ЗІМОНТ 22
 60. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ 16
 61. ПАТ ІЕК "ІНЕКО" 62
 62. ПАТ ІНВЕСТФІНАНС "КОРУНД" 37
 63. ПАТ ІНТЕРФЕЙС 16
 64. ПрАТ ЙОСИПІВСЬКЕ 79
 65. ПАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 52
 66. ПАТ КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ 56
 67. ПАТ КИЇВШЛЯХБУД 39
 68. ПАТ КИСНЕВИЙ ЗАВОД 67
 69. ПрАТ КІЛІЙСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 64
 70. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" 81
 71. ПрАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 10
 72. ПрАТ КОМПЛЕКС-П 70
 73. ПрАТ КОРНИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ЛЕОПАРД" 24
 74. ПрАТ КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР 12
 75. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 66
 76. ПАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 20
 77. ПрАТ КРИМКНИГА 39
 78. ПрАТ КРИМСЬКА ФРУКТОВА КОМПАНІЯ 82
 79. ПрАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
72

 80. ПАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ПРИВАТ-АГРО 69
 81. ПАТ ЛІКО-КАПІТАЛ 55
 82. ПАТ ЛУГАНСЬКСОРТНАСІННЄОВОЧ 33
 83. ПрАТ ЛЬВІВТУРИСТ 59
 84. ПАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 62
 85. ПрАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ 82
 86. ПрАТ МІЛЕНІУМ ТРЕНД 28
 87. ПАТ МОРСТРОЙ 41
 88. ПАТ МОТОР СІЧ 30
 89. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

"ІНТЕРФЕЙС"
20

 90. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "СЕНСОР" 49
 91. ПАТ НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО ІНФОРМАЦІЇ 65
 92. ПрАТ НГМЗ-БУР 30
 93. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ 

МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ
45

 94. ПрАТ НІЖИНСЬКЕ "СОРТНАСІННЄОВОЧ" 54
 95. ПрАТ НІКСТРОМ 53
 96. ПрАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
77

 97. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКРЕМБУД 77
 98. ПрАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ 

ЦЕГЛИ
27

 99. ПрАТ НОВОСАНЖАРСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРІВ "ВОРСКЛА"

29

 100. ПрАТ ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
"ОСК РЕЗЕРВ"

29

 101. ПАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 10
 102. ПАТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 67
 103. ПрАТ ОДЕСАХІМОПТТОРГ 67
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 104. ПАТ ОДЕССІЛЬМАШ 14
 105. ПрАТ ОКМА 11
 106. ПрАТ ОКСАНА ПЛЮС 65
 107. ПАТ ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 63
 108. ПрАТ ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА 54
 109. ПАТ ОМЗ "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" 14
 110. АТ ОЩАДБАНК 82
 111. ПрАТ ПАРК ІНВЕСТ 66
 112. ПрАТ ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ 

ЗАВОД
21

 113. ПрАТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
ЄВРОПОЛІС

17

 114. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
СПЕЦМОНТАЖНАЛАДКА

31

 115. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА-82 

61

 116. ПрАТ ПЕТРОСТАЛЬ 53
 117. ПрАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР 75
 118. ПрАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 51
 119. ПрАТ ПЛОДОКОМБIНАТ-А 51
 120. ПрАТ ПМК-157 23
 121. ПрАТ ПОДІЛ 58
 122. ПАТ ППКІ "МЕТАЛУРАВТОМАТИКА" 36
 123. ВАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІЯ"
44

 124. ПАТ ПРОМТЕЛЕКОМ 32
 125. ПрАТ ПРОФІ-ПАК 34
 126. ПАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
78

 127. ПАТ РЕМБУД 40
 128. ПрАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 19
 129. ПАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 63
 130. АТ РОДОВІД БАНК 22
 131. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 

КОМБІНАТ
18

 132. ПрАТ СIЛЬГОСПТЕХНIКА "М.КОРЮКIВКА" 53
 133. ПАТ САМБІРСЬКИЙ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

45

 134. ПрАТ САНАТОРІЙ "ВОСХОД" 12
 135. ПАТ САРНЕНСЬКА ПМК №66 40
 136. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 32
 137. ПрАТ СИСТЕМ СОЛЮШНC 75
 138. ПрАТ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ДМИТРІВКА"
52

 139. ПрАТ СОЛОМЕНКА 25
 140. ПрАТ СП КОНТИНЕНТ 32
 141. ПАТ СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №501
73

 142. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

61

 143. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГУТА-УКРАЇНА" 15
 144. ЗАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛАД" 64
 145. ПрАТ СУДНОПІДЙОМ 71
 146. ПАТ СУМИРИБГОСП 26
 147. ПАТ ТВП "ПЕРЛИНА" 38
 148. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ ЮГ 46
 149. ПАТ ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК" 14
 150. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 28
 151. ПрАТ УКРАЇНА 50
 152. СПАТ УКРАЇНА 42
 153. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 25
 154. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 68
 155. ПрАТ УКРНАФТОПРОМ 68
 156. ПрАТ УКРРАДІОПРИЛАД 9
 157. ПрАТ УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА 40
 158. ПАТ ФАБРИКА "ЗАРЯ" 18
 159. ПрАТ ФЕСТА 28
 160. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 34
 161. ПАТ ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ 35
 162. ПрАТ ФІНПОРТ ТЕХНОЛОДЖІС ІНК 12
 163. ПрАТ ФІРМА "ТОРГВУГІЛЛЯ" 38
 164. ПрАТ ФІРМА Э.Ю.М. 71
 165. ПрАТ ФЛАС 54
 166. ПрАТ ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-

РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА "ХАРКIВВОДПРОЕКТ"

48

 167. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 16355

51

 168. ПАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 49
 169. ПАТ ХІМВОЛОКНО ПРОЕКТ 80
 170. ПАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
45

 171. ВАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД 
"КАРПАТИ"

38

 172. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 28
 173. ПАТ ЧУДНIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО
71

 174. ПрАТ ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА 
ДІЛЬНИЦЯ № 7 

60

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 № 0125456
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
26.03.2014 р. 
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