
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнфОРМАцІйнІ ПОВІДОМЛЕннЯ 
тА нОВини нКцПфР

ПОВІДОМЛЕннЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про визнання такими, що втратили чинність, дея-
ких нормативно-правових актів ДКЦПФР» (далі – проект Рішення) 
розроблений відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Проектом Рішення передбачається визнати такими, що втрати-
ли чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку: 

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 19 березня 1997 року № 5 «Про затвердження Вимог Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудитор-
ської перевірки відкритих акціонерних товариств та 
підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків, інсти-
туціональних інвесторів» (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 29 липня 1998 року № 92 «Про розповсюдження форм фі-
нансової звітності у відповідності з вимогами Міжнародних стан-
дартів бухгалтерського обліку», зареєстроване у Міністерстві 
юстиції України 2 листопада 1998 року за № 702/3142.

Пропозиції та зауваження до проекту Рішення просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 
(Департамент аналізу, стратегії та розвитку законодавства, e-mail: 
liudmyla.shpotak@nssmc.gov.ua).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -  
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робо-
чих днів з дати оприлюднення проекту рішення.

Голова Комісії      Д. тевелєв

нКцПфР 
повідомляє про дематеріалізацію

Центральним територіальним департаментом Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку зі зміною 
найменування емітента та переведенням випуску цінних папе-
рів у бездокументарну форму існування здійснено заміну сві-
доцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАт «РЕСтОРАн СтАнцІЇ 
ЧЕРнІГІВ» (14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Пере-
моги, 1, код за ЄДРПОУ: 04870927), загальна сума випуску ак-
цій – 36 500,00 грн., номінальна вартість акцій - 10,00 грн., 
кількість простих іменних акцій – 3 650 штук. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування 
№15/24/1/02, дата реєстрації: 24.05.2002 року, дата видачі:  
12 лютого 2014 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи НКЦПФР, на 
підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 №2484, пункту 5 Розді-
лу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-
пуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною 
найменування емітента та/або зміною форми існування акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №736, відповідно 
до наданих документів видано свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску простих іменних акцій ПрАТ «РЕСТОРАН СТАНЦІЇ ЧЕРНІ-
ГІВ» (14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Перемоги, 1, 
код за ЄДРПОУ: 04870927) у зв’язку зі зміною найменування 
емітента та переведенням випуску цінних паперів у бездоку-
ментарну форму існування – розпорядження №04цДЗС від 
12.02.2014 року.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 17 лютого 2014 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

нКцПфР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 №2484, пункту 17 гла-
ви 1 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.03 
№ 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.03 за 
№706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 №1178, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 30.01.07 за №81/13348), 
та відповідно до документів, наданих Науково-виробничою фірмою 
«Стромкомплект» у формі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю (02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 17, код за ЄДРПОУ - 
04946783) на зупинення обігу облігацій серії «А», зупинено обіг 
облігацій серії «А» наукововиробничої фірми «Стромкомплект» у 
формі товариства з обмеженою відповідальністю (свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій від 02.11.2012 року №263/2/12, вида-
не 25.06.2013 року Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку) – розпорядження № 06КфЗО–О від 30 січня  
2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західно-
го територіального управління, що діє згідно з рішенням Комісії 
№2484 від 24.10.2013р., на підставі п.п. 1 п. 1 рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№1283 «Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за 
№1390/23922, та пунктів 2-3 розділу І «Порядку скасування реє-
страції випусків акцій», затвердженого рішенням НКЦПФР від 
23.04.2013р. №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.05.2013р. №822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Публічному акціонерному товариству «Клеванське ремонтно
транспортне підприємство» (місцезнаходження: 35312, Рівнен-
ська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань-II, вул. Центральна, буд. 32; 
код ЄДРПОУ – 00906700) у зв’язку з реорганізацією акціонерного 
товариства. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Пу-
блічного акціонерного товариства «Клеванське ремонтно-
транспортне підприємство» №149/17/1/99 (дата реєстрації –  
10 вересня 1999 року, дата видачі свідоцтва – 07 грудня 2012 року), 
виданий 06 лютого 2014 року Західним територіальним управлін-
ням НКЦПФР, анульовано – розпорядження №06ЗХ4СА від  
10 лютого 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикар-
патського територіального управління, що діє на підставі рішення 
Комісії від 23.07.2013р. №1283, на підставі пункту 7 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію 
випуску акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства:

ЗАт «Сільгоспвиробники «Поділля4» (32300, Хмельницька 
обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Кульчіївці; код ЄДРПОУ: 
31392013), розмір статутного фонду 260000 грн., розділений на 
52000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій №25/22/1/01 від 04.05.2001р., 
видане Хмельницьким територіальним управлінням ДКЦПФР, 

вважати таким, що втратило чинність – розпорядження  
№ 18ПР4СА від 13.02.2014 року.

ВАт «Кам’янецьПодільський соковий завод» (32300, Хмель-
ницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.Харченко, 66; код  
ЄДРПОУ: 00380563), розмір статутного фонду 683600 грн., розді-
лений на 2734400 шт. простих іменних акцій номінальною вартіс-
тю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №74/22/1/97 
від 10.10.1997р., видане Хмельницьким територіальним управлін-
ням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність – розпоря
дження № 19ПР4СА від 13.02.2014 року.

ВАт «Агропостач» (32300, Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с.Абрикосівка; код ЄДРПОУ 22779124), розмір 
статутного фонду 96280 грн., розділений на 385120 шт. простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про  
реєстрацію випуску акцій №136/1/96 від 07.05.1996р., видане Об-
ласним фінансовим управлінням Хмельницької ОДА, вважати та-
ким, що втратило чинність – розпорядження № 20ПР4СА від 
13.02.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Крим-
ського територіального управління, на підставі п.4 Рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 
р. № 249, п. 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.07.2013 р. № 1283 «Про делегування по-
вноважень територіальним органам Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», п. 8 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 
23.04.2013 р. № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.05.2013 р. за № 822/23354 (далі Порядку № 737), скасовано 
реєстрація випусків акцій у зв’язку з ліквідацією:

- ПАт «Красногвардійський масловиробничий завод» (97000, 
АРК, Красногвардійський р-н, смт. Красногвардійське, вул. За-
водська, 35, код за ЄДРПОУ: 00446279, свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій № 46/01/1/11 від 05.07.2011 р., видане 05.07.2011 р. 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку в Автономній Республіці Крим, анульовано - 
розпорядження № 4КР1СА від 12.02.2014 року;

- ВАт «Агрофірма «Грушівська» (98020, АРК, м. Судак, вул. Со-
вєтська, 40, код за ЄДРПОУ: 00412777, свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій № 87/01/1/01 від 23.08.2001 р., видане управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по Авто-
номній Республіці Крим та м. Севастополю, анульовано - розпо
рядження № 5КР1СА від 12.02.2014 року;

- ВАт «Білогірське автотранспортне підприємство № 14331» 
(97600, АР Крим, м. Білогірськ, вул. Індустріальна, 2, код за  
ЄДРПОУ 03114632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
№ 442/01/1/98 від 21.10.1998 р., видане управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку по Автономній Респу-
бліці Крим та м. Севастополю, анульовано - розпорядження  
№ 6КР1СА від 12.02.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі пункту 5 Рішення 
Комісії від 24.10.2013 №2484 «Про надання повноважень уповно-
важеної особи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», підпункту 1 пункту 1 Рішення Комісії від 23.07.2013 №1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та відповід-
но до пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
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акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за  
№ 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧ 
нОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «ДОнЕцЬКМІСЬКнАфтО 
ПРОДУКт» (83011, Донецька область, м. Донецьк, вул. Нафтова, 
9; код за ЄДРПОУ: 03482040) у зв’язку з ліквідацією акціонерного 
товариства – розпорядження № 5-ДО-1-С-А від 12.02.2014. Ану-
льовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКМІСЬКНАФТОПРОДУКТ»  
№ 146/05/1/10 від 08 липня 2010 року, яке було видане 24 червня 
2011 року Донецьким територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку - розпорядження  
№ 5ДО1СА від 12.02.2014 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі пункту 5 Рішення 
Комісії від 24.10.2013 №2484 «Про надання повноважень уповно-

важеної особи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», підпункту 4 пункту 1 Рішення Комісії від 23.07.2013 №1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та відповід-
но до пункту 9 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за  
№ 822/23354, зупинено обіг акцій ЗАКРитОГО АКцІОнЕРнОГО тО
ВАРиСтВА «ХАнЖОнКОВСЬКий ЗАВОД ДЕРЕВинниХ ПЛит» 
(86145, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Кірова, б. 114; код за  
ЄДРПОУ: 32087433) у зв’язку з припиненням його діяльності шля-
хом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю – 
розпорядження №5ДО1З від 13.02.2014 року.

14.02.2014 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу нКцПфР обов’язкове.

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

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

Повне найменування Приватне акціонерне товариство 
«Продовольча компанія «Поділля»

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Місцезнаходження Вінницька обл., Крижопільський р-н, 

м. Крижопіль, вул. Куйбишева, буд. 74-А
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33143011
Міжміський код, телефон емітента (04340) 2-18-69
Електронна поштова адреса podillya@pkp.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет http://www.pkp.com.ua 
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

Емітента
Дата вчинення події 13 лютого 2014 р.

2.Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
 2.1. 13 лютого 2014 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства 

«Продовольча компанія «Поділля» - Товариством з обмеженою відповідальністю «УКР-
ПРОМІНВЕСТ – АГРО» (рішення № б/н від 13 лютого 2014 р.) прийняте рішення про звіль-
нення (припинення повноважень) Боровської Вікторії Анатоліївни (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних ) з посади Голови Ревізійної комісії Товариства. Підстава 
такого рішення: закінчення терміну повноважень особи. Обґрунтування змін у персональ-
ному складі посадових осіб: рішення № б/н єдиного акціонера ПрАТ «ПК «Поділля» -  
ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ – АГРО» від 13 лютого 2014 р. Особа перебувала на даній посаді  
1 рік. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного 
капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  
не має. 

2.2. 13 лютого 2014 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Про-
довольча компанія «Поділля» - Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМ-
ІНВЕСТ – АГРО» (рішення № б/н від 13 лютого 2014 р.) прийняте рішення про звільнення 
(припинення повноважень) Степанова Андрія В’ячеславовича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних ) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава тако-
го рішення: закінчення терміну повноважень особи. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: рішення № б/н єдиного акціонера ПрАТ «ПК «Поділля» -  
ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ – АГРО» від 13 лютого 2014 р. Особа перебувала на даній посаді  
1 рік. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капі-
талу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2.3. 13 лютого 2014 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Про-
довольча компанія «Поділля» - Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМ-
ІНВЕСТ – АГРО» (рішення № б/н від 13 лютого 2014 р.) прийняте рішення про звільнення 
(припинення повноважень) Безсмертної Світлани Миколаївни (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава тако-
го рішення: закінчення терміну повноважень особи. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: рішення № б/н єдиного акціонера ПрАТ «ПК «Поділля» - ТОВ «УКР-
ПРОМІНВЕСТ – АГРО» від 13 лютого 2014 р. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. 
Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу 
Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. 13 лютого 2014 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Про-
довольча компанія «Поділля» - Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМ-
ІНВЕСТ – АГРО» (рішення № б/н від 13 лютого 2014 р.) прийняте рішення про призначен-
ня (обрання) Боровської Вікторії Анатоліївни (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до наступних 

річних загальних зборів. Підстава такого рішення: необхідність переобрання персональ-
ного складу Ревізійної комісії Товариства відповідно до вимог Статуту ПрАТ «ПК «Поділ-
ля». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення № б/н єдиного 
акціонера ПрАТ «ПК «Поділля» - ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ – АГРО» від 13 лютого 2014 р. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: провідний економіст 
управління з організації управлінського обліку ТОВ «Група Агропродінвест». Особа воло-
діє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу Товариства. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. 13 лютого 2014 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Про-
довольча компанія «Поділля» - Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМ-
ІНВЕСТ – АГРО» (рішення № б/н від 13 лютого 2014 р.) прийняте рішення про призначен-
ня (обрання) Степанова Андрія В’ячеславовича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до наступних 
річних загальних зборів. Підстава такого рішення: необхідність переобрання персональ-
ного складу Ревізійної комісії Товариства відповідно до вимог Статуту ПрАТ «ПК «Поді-
лля». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення № б/н єдиного 
акціонера ПрАТ «ПК «Поділля» - ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ – АГРО» від 13 лютого 2014 р. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник управління зі 
збуту цукрової продукції ТОВ «Група Агропродінвест». Особа володіє 00, 00 шт. простих 
іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. 13 лютого 2014 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Про-
довольча компанія «Поділля» - Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМ-
ІНВЕСТ – АГРО» (рішення № б/н від 13 лютого 2014 р.) прийняте рішення про призначен-
ня (обрання) Безсмертної Світлани Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до наступних 
річних загальних зборів. Підстава такого рішення: необхідність переобрання персональ-
ного складу Ревізійної комісії Товариства відповідно до вимог Статуту ПрАТ «ПК «Поді-
лля». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення № б/н єдиного 
акціонера ПрАТ «ПК «Поділля» - ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ – АГРО» від 13 лютого 2014 р. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник головного 
бухгалтера ТОВ «Група Агропродінвест». Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, 
що складає 00,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

2.7. 13 лютого 2014 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Про-
довольча компанія «Поділля» - Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМ-
ІНВЕСТ – АГРО» (рішення № б/н від 13 лютого 2014 р.) прийняте рішення про призначен-
ня (обрання) Боровської Вікторії Анатоліївни (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства терміном до наступних 
річних загальних зборів. Підстава такого рішення: необхідність обрання Голови Ревізійної 
комісії. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення № б/н єди-
ного акціонера ПрАТ «ПК «Поділля» - ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ – АГРО» від 13 лютого  
2014 р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: провідний еко-
номіст управління з організації управлінського обліку ТОВ «Група Агропродінвест». Особа 
володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу Това-
риства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. ПІДПиС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Директор ПрАт «ПК «Поділля»     Карауш Ю. Г.

14 лютого 2014 р.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАнІЯ «ПОДІЛЛЯ»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 17 лютого 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КРиВОРIЖГАЗ» 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРIЖГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03341397
3. Місцезнаходження 50051, Днiпропетровська область, мiсто Кривий Рiг, 

проспект Металургiв, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс (056)409-59-35 (056)404-29-05
5. Електронна поштова адреса Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації www.krgaz.dp.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №10/02-2014 вiд 

10 лютого 2014 року) припинено (вiдкликано) повноваження члена Правлiння 
Товариства Безпрозваного Юрiя Леонтiйовича - Першого Заступника Голови 
Правлiння - Головного iнженера. Посадова особа перебувала на посадi з 01 серп-
ня 2013 року та подала заяву про звiльнення за власним бажанням. Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №10/02-2014 вiд 
10 лютого 2014 року) обрано членом Правлiння Товариства Лiпунова Миколу 
Федоровича - Першим Заступником Голови Правлiння - Головним iнженером. 
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули 
чинностi з 10 лютого 2014 року, у межах строку, на який ранiше було обрано 
Правлiння, а саме до 31 липня 2016 року включно. Посади, якi обiймала посадо-
ва особа протягом останнiх п'яти рокiв - виконуючий обов'язки Першого Заступ-
ника Голови Правлiння - Головного iнженера ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ», виконуючий 
обов'язки Заступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслугову-
ванню клiєнтiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ», начальник виробничо-експлуатацiйної 
служби №1 ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ», заступник начальника управлiння благо-
устрою та житлової полiтики мiськвиконкому Криворiзької мiської ради, дирек-
тор технiчний ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ», заступник генерального директора - голо-
вний iнженер ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ»,

виконуючий обов'язки заступника генерального директора - головного 
iнженера ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ», начальник аварiйно-диспетчерської служби  
ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ». Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0,0001%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 

Голова Правлiння                        (підпис)            Вакуленко Iван Євгенович   
                                                                  М.П. (ініціали та прізвище керівника)

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ХАРКІВСПЕцАВтО» 

(код за ЄДРПОУ  01883607)
Місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, с. Васищеве,  

вул. Промислова, 2
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

26 березня 2014 р. о 09:00 год.  за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський рн, с. Ва
сищеве, вул. Промислова, 2 кімн. № 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 
08:15 до 08:45 год 

ПОРЯДОК ДЕнний:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення прове-

дення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

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

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

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника Період 

2012 рік 2013 рік
Усього активів 1418,0 1380,8
Основні засоби 1412,8 1330,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,8 3,8
Сумарна дебіторська заборгованість - 43,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,4 3,3
Нерозподілений прибуток -1257,1 1195,1
Власний капітал 1240,1 1302,1
Статутний капітал 170,0 170,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 161,1 53,3
Чистий прибуток (збиток) 45,2 62,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 340000 340000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ста-
ном на 24 годину 20 березня 2014 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищево, вул. Промислова, 2, кімн.2 з по-
неділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Хорло Т.А. Документи надаються акціонеру товариства 
або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого 
товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

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

телефон для довідок: (057) 7491976 
Генеральний директор ПАт «Харківспецавто»

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЗАКАРПАтІнВЕСт»
(код ЄДРПОУ 31826290)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться «18» березня 2014 року об 1500 год. в адмінбудівлі Товариства за адре-
сою: вул. Заводська, 12, м. Ужгород, Закарпатської області, Україна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах: 12 березня 2014року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання головуючого і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління товариства за 2013рік. Затвердження річного звіту 

та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013рік. Затвердження звіту за на-

слідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбаче-

них законом.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, у тому складі значних право-

чинів (про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості) та правочинів щодо 
яких є заінтересованість. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 18 березня  

2014 року з 14,00 год. до 14.45 год. Для участі в зборах необхідно мати паспорт; 
представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з вимогами 
чинного законодавства. З документами , пов’язаними з порядком денним , акціо-
нери та (або) їх представники можуть ознайомитися за адресою: вул. Заводська, 
12, м. Ужгород, Закарпатської області, Україна у робочі дні з 11,00год. до 13,00год. 
Тел. для довідок 03131-3-68-89

Правління товариства
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника
Період

2012р. 2013р.
Усього активів 11159,4 12606,0
Основні засоби 7112,3 7007,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4017,8 2388,0
 Інша заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,3 3211,0
Нерозпреділений прибуток 2263,3 2950,8
Власний капітал 10624,7 11312,2
Статутний капітал 1000,0 1000,0
Довгострокові зобов’язання 64,2 5,7
Поточні зобов’язання 470,5 1288,1
Чистий прибуток(збиток) -45,6 640,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000,0 1000,0
Кількість працюючих 3 2
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№32, 17 лютого 2014 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ДО УВАГи АКцІОнЕРІВ 

ПРАт «тД «ХРЕЩАтиК»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» повідомляє, що 

чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» скликаються 21 березня 2014 р. 
за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, оф. № 21. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах – 
17.03.2014 р.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів.1. 
Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.2. 
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 р.3. 
Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 4. 

2013 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, зві-5. 

ту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства. 
Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 р.6. 
Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.7. 
Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.8. 
Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.9. 
Відкликання Ревізійної комісії Товариства.10. 
Обрання Ревізійної комісії Товариства.11. 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приват-12. 

ного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 
внесків.

Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.13. 
Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, 14. 

визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного 
товариства.

Початок реєстрації акціонерів – об 15 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації – об  
16 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 17 годині 00 хвилин. 

Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представники акціонерів паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодав-
ством. 

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 01001, Україна, м. Київ,  
вул. Хрещатик, буд. 13, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 278-49-96. Посадова 
особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Голова правління Ткач О.І.

Наглядова рада ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»
Основні показники фінансовогосподарської діяльності 

ПрАт «тД «ХРЕЩАтиК»
(тис. грн.)

найменування показників Період
Звітний

2013
Попередній

2012
Усього активів 14373 14061
Основні засоби 14770 13568
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2707 3332
Сумарна дебіторська заборгованість 1124 651
Грошові кошти та їх еквіваленти 134 262
Нерозподілений прибуток (збиток) 1249 1859
Власний капітал 3715 4283
Статутний капітал 1256 1256
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7622 5784
Чистий прибуток (збиток) 123 840
Середньорічна кількість акцій (шт.) 126 126
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 71 76

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління ______________

(підпис) 
ткач О.І.

М. П. 14.02.2014

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «ВІнницЬКІ СПОРттОВАРи» 

Повідомлення про намір придбати акції
Відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонері товариства» Мірошнікова Лариса 

Володимирівна повідомляє про намір придбати наступні акції, випущені ПРИВАТНИМ АКЦІ-
ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ» (код за ЄДРПОУ 13342529): 

- 1 006 простих іменних акцій, що складають 34,991% від усіх випущених простих імен-
них акцій ПРАТ «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ».

Мірошніковій Л.В. належить 1 проста іменна акція ПРАТ «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ». 
Афілійовані особи Мірошникової Л.В.: Мірошніков С.О., якому належить 123 прості іменні 
акції ПРАТ «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ», Мірошніков М.С., якому належить 796 простих 
іменних акцій ПРАТ «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ».

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БРОКБІЗнЕСБАнК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».1. 
Код за ЄДРПОУ: 19357489.2. 
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.3. 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.4. 
Електронна поштова адреса: 5. bank@bankbb.com.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 6. 

розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.7. 

ІІ. текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначе

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова
ження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
  04.02.2014 Призначено Член Правління, 

Перший 
заступник Голови 

Правління

Скиба Сергій 
Анатолійович

- 0

Наглядовою радою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 04.02.2014 (Протокол б/н від 04.02.2014) 
прийнято рішення про встановлення посади члена Правління, Першого заступника Голови 
Правління банку 07.02.2014 і призначення на цю посаду Скиби Сергія Анатолійовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено 
посадову особу, не визначено.

Протягом останніх п’яти років Скиба С.А. обіймав наступні посади: Радник Голови Прав-
ління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», начальник відділу роботи з корпоративними клієнтами,  на-
чальник управління розвитку пасивних та комісійних продуктів ПАТ «РЕАЛ БАНК».

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління        О.В. Динник 13.02.2014

Об’явлення про позачергові збори акціонерів

ПРАт «УР СП тД тРІУМф» 
ЕДРПОУ: 32049157

Юр. адреса: 03164, Україна, м. Київ, вул. Генерала наумова 23 Б
Оголошує проведення Позачергових зборів акціонерів, яке відбудеться 03 берез

ня 2014 року за адресою: 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри 9 офіс 414; реєстра-
ція акціонерів (їх представників), які беруть участь у зборах, відбудеться 03 березня 
2014 року з 11:45 до 12:00 за адресою: 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри 9  
офіс 414 . четвертий поверх Час початку зборів 12.00 годин. 

Порядок денний:
Про звільнення Кісельової Раїсі Іванівни Генерального директора ПрАТ «УР СП 1. 

«ТОРГОВИЙ ДІМ ТРІУМФ» с займаної посади за власною ініціативою на підставі заяви 
від 17 Лютого 2014р с датою звільнення 03 Березня 2014р. та розривання Контракту 
від 01. Жовтня 2002р. 

(Ст. 38 КЗпП України: Ст. 11.3.8 Статуту Товариства; Ст. 61. Закону України «Про 
акціонерні товариства».)

Про призначення нового Генерального директора ПрАТ «УР СП «ТОРГОВИЙ ДІМ 2. 
ТРІУМФ».

Про затвердження виконуючого обов’язки Генерального директора, ПрАТ «УР 3. 
СП «ТОРГОВИЙ ДІМ ТРІУМФ» , с визначенням строку та терміну виконання цих 
обов’язків, наданням йому повноважень, та затвердження рішення про об’явлення 
вільної посаді Генерального директора з поданням заяви що до вакансії до Центру 
зайнятості.

Визначення та затвердження відповідальної особи та надання повноважень для при-4. 
йому документів та бухгалтерських документів ПрАТ «УР СП «ТОРГОВИЙ ДІМ ТРІУМФ»

Затвердження членів Ревізійної Комісії.5. 
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи 

можуть ознайомитися за місцем їх проведення в робочі дні. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кісельова Раїса Іванів-
на. Контактний телефон: +38(044) 502-20-64; +38 (050) 311-16-73

Акціонери не вправі вносити свої пропозиції що до порядку денного Позачергових 
загальних зборів. Передбачено Законодавством України. Право на участь в голосуванні 
на зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення зборів 
акціонерів». Документи, що підтверджують володіння акцій, на день проведення зборів 
обов'язкові (виписка). Для реєстрації при собі мати: паспорт, що засвідчує особу; доку-
мент, який свідчить про повноваження посадової особи брати участь зборах акціонерів» 
(оригінал або завірена нотаріальна копія); довіреність на право участі та голосування в 
зборах акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства України. 

Генеральний директор                    Кісельова Р.І.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
«Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Коди

Дата (рік, місяць, число) 14 02 04
Підприємство _Приватне Акціонерне Товариство «АМВ»______ за ЄДРПОУ 02047891
Територія ___Солом’янський р-н___________________________ за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне 
Акціонерне Товариство

за КОПФГ 232

Орган державного управління _____________________________ за КОДУ
Вид економічної діяльності _виробництво неметалевих 
мінеральних виробів_____

за КВЕД 23.99

Середня кількість працівників__2__________________________
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса, телефон__м.Київ, пров. Ковальський 22а, А/С 17__2786797_____

Форма N 1-м 
Код за ДКУД 1801006

1. Баланс на_31.12.2013 р. 

Актив
Код 

рядка
На початок 

звітного року
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 - -
Основні засоби: 
залишкова вартість 030 1875.7 1678.9
первісна вартість 031 3943.4 3943.4
знос 032 ( 2067.7 ) ( 2264.5 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 ( - ) ( - )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 1998.8 1998.8
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом І 080 3874.5 3677.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 438.2 440.2
Поточні біологічні активи 110 - -
Готова продукція 130 333.3 -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги: 
чиста реалізаційна вартість 160 - 140.6
первісна вартість 161 - 140.6
резерв сумнівних боргів 162 ( - ) ( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом

170 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 877.3 810.1
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
в національній валюті 230 228.1 10.6
у тому числі в касі 231 - -
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 251.7 251.7
Усього за розділом II 260 2128.6 1653.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 - -
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 6003.1 5330.9

Пасив
Код 

рядка
На початок 

звітного року
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Власний капітал
Статутний капітал 300 20.0 20.0
Додатковий капітал 320 2587.1 2587.1

Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2594.5 2522.5
Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )
Усього за розділом І 380 5201.6 5129.6
II. Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування

430 - -

III. Довгострокові зобов'язання 480 - -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510 - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 146.2 187.7

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
з бюджетом 550 - 1.8
зі страхування 570 - 4.0
з оплати праці* 580 4.7 7.8
Забов’язання, пов’язані з необоротними активами 
та групами вибуття, утримування для продажу

605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 650.6 -
Усього за розділом IV 620 801.5 201.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 6003.1 5330.9

* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці 665

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  за рік 2013 р.

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 2136.3 4587.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 356.0 ) ( 764.6 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030 1780.3  3823.2

Інші операційні доходи 040  -  -
Інші доходи 050  -  352.0
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070  1780.3  4175.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт,послуг)

080 ( 1836.8 ) ( 3279.3 )

Інші операційні витрати 090 ( - ) ( - )
 у тому числі: 091 - -

092 ( - ) ( - )
Інші витрати 100 ( 14.0 ) ( 767.3 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1850.8 ) ( 4046.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -70.5 128.6
Податок на прибуток 140 ( 1.5 ) ( 27.0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 -72.0 101.6
Забезпечення матеріального заохочення 160 - -
Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції та 
дохід від зміни вартості поточних біологічних 
активів

201 - -

Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції та 
витрати від зміни вартості поточних біологічних 
активів

202 - -

Керівник __________________________________  Миколаєнко Василь Михайлович 
                                                 (підпис)                                         (ініціали, прізвище) 
Головний бухгалтер ________________________    Миколаєнко Василь Михайлович 
                                                 (підпис)                                          (ініціали, прізвище)

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АМВ»

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 “ПІВнІЧний ГІРниЧОЗБАГАЧУВАЛЬний КОМБІнАт” 

ПОВІДОМЛЕннЯ про виникнення особливої інформації  про емітента 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

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

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191023
Місцезнаходження емітента: 50079, Дніпропетровська область, 

м. Кривий Ріг 
Регіон емітента: 1211037200
Номер телефону керівника емітента: 0564 396645, 0564 384362
Електронна поштова адреса: stepashkin-sa@sevgok.com 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації:

http://sevgok.metinvestholding.com

текст повідомлення: 
ПАТ «ПІВНГЗК» повідомляє, що згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних 

паперів станом на 10.02.2014 року, який емітент отримав 13.02.2014 року від депозитарію 
- Публічне акціонерне товариство  «Національний депозитарій України», на рахунках влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, відбулися зміни, в ре-
зультаті яких: 

- пакет власника акцій юридичної особи: Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 
24321697, місцезнаходження: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM ‘s-Gravenhage) 
внаслідок придбання акцій емітента на вторинному ринку збільшився на 1 804 240 583 про-
стих іменних акцій емітента та становить 1 804 240 683 простих іменних акції. Доля зазначе-
ного власника акцій у статутному капіталі емітента збільшилася з 0,000004% до  78,3065%.

- пакет власника акцій  юридичної особи: Private company limited by shares MetalUkr Holding 
Limited (реєстраційний номер 182834, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 
P.C. 1066, Nicosia Cyprus) внаслідок відчуження акцій емітента на вторинному ринку зменшився 
на 1 804 240 583 простих іменних акції  емітента  та  становить 0 простих іменних акції. Доля 
зазначеного власника акцій у статутному капіталі емітента зменшилася з 78,3065% до 0%.

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

Генеральний директор                                                           Левіцький Андрій Павлович
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повiдомлення про скликання річних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «СУМиРиБГОСП»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760, місцезнаходження: 
40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська, буд. 105)

ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ! 
Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів (надалі - Збори) ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» (надалі - Товариство) будуть проводи-
тись 24 березня 2014 року о 1400 годині за адресою: Україна, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Роменська, буд. 105, приміщення актового залу.  

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах Товариства розпо-
чнеться 24 березня 2014 року о 13-00 год. та закінчиться о 13-40 год. за місцем про-
ведення Зборів Товариства. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів додатково потрібно надати 
довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у від-
повідності до вимог законодавства. 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 18 березня 
2014 року.
ПЕРЕЛІК ПитАнЬ, ЩО ВинОСЯтЬСЯ нА ГОЛОСУВАннЯ, ЗГІДнО З ПОРЯДКОМ ДЕнниМ:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Розгляд річного звіту Правління про результати  фінансово - господарської ді-2. 

яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту. 

Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати  діяльності Товариства за 3. 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності То-4. 
вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товари-5. 
ства за 2013 рік.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.6. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 7. 
Відкликання членів Наглядової ради Товариства.8. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства.9. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-10. 

ми Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 

Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. 11. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.12. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-13. 

ми Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 14. 
Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення уповноваженої осо-
би з питань підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації Статуту То-15. 
вариства в новій редакції.

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердження 16. 
Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Про визначення уповно-
важеної особи з питань підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій 
редакції.

Внесення змін до Положення про Правління Товариства. Затвердження Поло-17. 
ження про Правління Товариства в новій редакції. Про визначення уповноваженої осо-
би з питань підписання Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Затвер-18. 
дження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про ви-
значення уповноваженої особи з питань підписання Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства в новій редакції.

Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), 19. 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину 
(правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), 20. 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) право-
чину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів То-
вариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери Товариства мо-
жуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтвер-
джені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення За-
гальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведен-
ня) шляхом ознайомлення в приміщенні кабінету економічного відділу з відповідними 
документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. Відпо-
відальна особа – заступник голови правління з фінансових питань Олійник Тетяна Пе-
трівна, телефони для довідок – (0542) 22-32-88.

Основні показники
 фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн)

найменування показника
Період

Звітний 
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів 24101 29606
Основні засоби 5121 5537
Довгострокові фінансові інвестиції 8504 8504
Запаси 8726 13985
Сумарна дебіторська заборгованість 391 704
Грошові кошти та їх еквіваленти 157 49
Нерозподілений прибуток - 4821
Власний капітал 4392 14534
Статутний капітал 2700 2700
Довгострокові зобов'язання 5 40
Поточні зобов'язання 19704 19193
Чистий прибуток (збиток) (5919) (4187)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10800000 10800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 122 192

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ______________ 

(підпис)
С.О. Бесараб

                               М. П.  17 лютого 2014 року

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СУМиРиБГОСП»

(надалі – ПрАт «Готель «Салют»), код за ЄДРПО 22950541,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11Б

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», 
які відбудуться 28 березня 2014 року о 15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «Готель 
«Салют», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11Б. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись 28 березня 2014 року  з 15.00 до 15.30 у примі-
щенні конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана 
Мазепи, 11-Б.  Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, 
оформлене згідно чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо-
рах 24 березня 2014 р.

Порядок денний:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.1. 
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель 2. 

«Салют» за 2013 р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2014 р.
Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2013 р.3. 
Висновки Ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель 4. 

«Салют» за 2013 р.
Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2013 р.5. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених дію-6. 

чим законодавством України. 
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з  

питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 13-00, а також в день проведення чергових 
загальних зборів ПрАТ «Готель «Салют» за місцем знаходження Товариства: 01010, Київ,  
вул. Івана Мазепи, 11-Б, кімната 113. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-

ня акціонерів з документами - заступник генерального директора Тичинський О.В. Телефони 
для довідок:  (044) 469-75-25, (044) 280-21-14.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПрАт «Готель «Салют»  за 2013р. 

(тис.грн.)

найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 867400,0 944957,0
Основні засоби 492090 491556,0
Довгострокові фінансові інвестиції 9674,0 9674,0
Запаси 415,0 430,0
Сумарна дебіторська заборгованість 291360,0 385111,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3718,0 3679,0
Нерозподілений прибуток - 1219,0
Власний капітал 354494,0 373114,0
Статутний капітал 12196,0 12196,0
Довгострокові зобов’язання 6756,0 13329,0
Поточні зобов’язання 506007,0 558383,0
Чистий прибуток (збиток) (18621,0) 44,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 48784000 48784000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

96 144

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ГОтЕЛЬ «САЛЮт»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 17 лютого 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повiдомлення про скликання річних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

(ідентифікаційний код юридичної особи 05422065, місцезнаходження: 40020, Україна, 
Сумська область, м. Суми, пр-т Курський, 26)

ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ! 
Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів (надалі - Збори) ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі - Това-
риство) будуть проводитись 20 березня 2014 року о 14-00 годині за адресою: 40020, 
Україна, Сумська область, м. Суми, пр-т Курський, 26, приміщення кабінету економіч-
ного відділу.  

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах Товариства розпо-
чнеться 20 березня 2014 року о 13-00 год. та закінчиться о 13-40 год. за місцем про-
ведення Зборів Товариства. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів додатково потрібно надати 
довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у від-
повідності до вимог законодавства. 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 14 березня 
2014 року.

ПЕРЕЛІК ПитАнЬ, ЩО ВинОСЯтЬСЯ нА ГОЛОСУВАннЯ, 
ЗГІДнО З ПОРЯДКОМ ДЕнниМ:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Розгляд річного звіту Правління про результати  фінансово - господарської ді-2. 

яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту. 

Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати  діяльності Товариства за 3. 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності То-4. 
вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товари-5. 
ства за 2013 рік.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.6. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 7. 
Відкликання членів Наглядової ради Товариства.8. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства.9. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-10. 

ми Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 

Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. 11. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.12. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-13. 

ми Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 14. 
Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення уповноваженої осо-
би з питань підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації Статуту То-15. 
вариства в новій редакції.

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердження 16. 
Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Про визначення уповно-

важеної особи з питань підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій 
редакції.

Внесення змін до Положення про Правління Товариства. Затвердження Поло-17. 
ження про Правління Товариства в новій редакції. Про визначення уповноваженої осо-
би з питань підписання Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Затвер-18. 
дження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про ви-
значення уповноваженої особи з питань підписання Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства в новій редакції.

Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), 19. 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину 
(правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), 20. 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) право-
чину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів  до дати проведення Збо-
рів акціонери Товариства можуть особисто або через представників, повноваження 
яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а 
в день проведення Зборів також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в при-
міщенні кабінету економічного відділу з відповідними документами та проектом (про-
ектами) рішень, які складені в паперовій формі. Відповідальна особа - інженер-
економіст Бутиріна Л.В., телефон для довідок – (0542) 245775.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн)

найменування показника
Період

Звітний 
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів  613 693 
Основні засоби  554  611
Довгострокові фінансові інвестиції  ---  ---
Запаси  14  28
Сумарна дебіторська заборгованість  44  36
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  18
Нерозподілений прибуток  297  538
Власний капітал  313  554
Статутний капітал  16  16
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 300  139
Чистий прибуток (збиток)  -241  -56
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)  11  12

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ______________ 

(підпис)
О.І. Бутирін

                               М. П.  17 лютого 2014 року

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СУМСЬКий АВтОРЕМОнтний ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 23452414, 
місцезнаходження: АРК, м. Ялта, смт. Гаспра, вул. Севастопольське шосе, 12)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
21 березня 2014 р. о 10:00 год. 

за адресою: АРК, м. Ялта, смт. Гаспра, вул. Севастопольське шосе, 12, кімн. 1
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 09:30 до 09:45 год
ПОРЯДОК  ДЕнний: 

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства.

2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

найменування показника Період 
2012 рік 2013 рік

Усього активів 392,1 483,1
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 391,9 482,9
Сумарна дебіторська заборгованість 0,1 0,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал -15,0 202,7
Статутний капітал 202,6 202,6
Довгострокові зобов'язання 199,1 -
Поточні зобов'язання 208,0 280,4
Чистий прибуток (збиток) -217,6 0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом 
на 24 годину  17 березня 2014 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.  Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:  акціонери можуть звертатися за 
адресою: АРК, м. Ялта, смт. Гаспра, вул. Севастопольське шосе, 12 з понеділка по п’ятницю з 
10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Генеральний директор Ю.А. Яновський. Документи надаються акціонеру това-
риства або його  представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отри-
маного товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день про-
ведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів 
для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати  документ, що посвідчує особу (ПАС
ПОРт). Представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та 
документ, що посвідчує особу. 

тел. для довідок: (0654) 275404.
Генеральний директор  ПрАт «трубосталь»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «тРУБОСтАЛЬ» 
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Києво-
Святошинська Сiльгосптехнiка»

2. Код за ЄДРПОУ 03744267
3. Місцезнаходження 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Л. Українки, 62
4. Міжміський код, телефон та факс (095)2723248 (095)2723248
5. Електронна поштова адреса Kovalets@traektoria.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://03744267.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням засiдання наглядової ради (Протокол №12/02 вiд 12 лютого 2014 р.), 

яке вiдбулося 12.02.2014 р, в ПАТ «Києво-Святошинська Сiльгосптехнiка» вiдбулися 
наступнi змiни:

Посадова особа Пасiчник Сергiй Юрiйович, яка займала посаду Голова Наглядової 
ради звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi 
звiльненням за власним бажанням.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 36.3137%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Непомящий Микита Володимирович, яка займала посаду Член На-

глядової ради звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку 
зi звiльненням за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Фiрстенко Юрiй Олексiйович, яка займала посаду Член Наглядової 
ради звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi 
звiльненням за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Скуз Юрiй Олександрович, яка займала посаду Голова Ревiзiйної 
комiсiї звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi 
звiльненням за власним бажанням. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа Наньєв Андрiй Юрiйович, яка займала посаду Член Ревiзiйної 
комiсiї звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi 
звiльненням за власним бажанням.

Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
1 рiк 11 мiсяцiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Гурний Анатолiй Вiкторович, яка займала посаду Член Ревiзiйної 
комiсiї звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi 
звiльненням за власним бажанням. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа Дорофєєв Денис Михайлович, призначена на посаду Голова На-
глядової ради з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з 
звiльненням за власним бажанням Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 9.672%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа: ФОП. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 12500 акцiй.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Масовець Микола Володимирович, призначена на посаду Член На-

глядової ради з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з 
звiльненням за власним бажанням Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 9.672%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа: iнженер ТОВ з 
iноземними iнвестицiями «Цеппелiн Україна». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi: 12500 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Закусилов Артем Юрiйович, призначена на посаду Член Наглядової 
ради з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за 
власним бажанням Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа:ФОП. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 0 акцiй.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Бондар Олена Валерiївна, призначена на посаду Голова Ревiзiйної 

комiсiї з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за 
власним бажанням Ревiзiйної комiсiї. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа: медсестра клiнiчної лiкарнi 
«Феофанiя». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Корощенко Людмила Василiвна, призначена на посаду Член 
Ревiзiйної комiсiї з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з 
звiльненням за власним бажанням Ревiзiйної комiсiї. Не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа: пенсiонерка. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Дорохiна Юлiя Вiкторiвна, призначена на посаду Член Ревiзiйної 

комiсiї з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за 
власним бажанням Ревiзiйної комiсiї. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа: не працювала. Розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис

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

2. Найменування посади _________ ДОБРинIн IЛЛЯ ВОЛОДиМиРОВиЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КиЄВОСВЯтОшинСЬКА СIЛЬГОСПтЕХнIКА»

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «САД»
(код за ЄДРПОУ 00412458, місцезнаходження: 62406, Харківська обл.,

Харківський р-н, с. Затишшя, вул. Харківська, 5)
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться

15 квітня 2014 р. о 10:00 год. за адресою: Харківська обл.,
Харківський рн, с. Затишшя, вул. Харківська, 5, адміністративна будівля, кімн.1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 09:15 до 09:45 год.   

ПОРЯДОК  ДЕнний:
Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення прове-1. 

дення загальних зборів акціонерного товариства.
Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.2. 
Обрання голови та секретаря зборів.3. 
Про порядок проведення загальних зборів.4. 
Звіт Правління ПАТ «САД» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-5. 

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

гляду звіту.
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-7. 

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

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника Період 
2013 рік 2012 рік

Усього активів 9568,0 9938,0
Основні засоби 4013,0 4186,0

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4960,0 5270,0
Сумарна дебіторська заборгованість 558,0 481,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 37,0 1,0
Нерозподілений прибуток (7040,0) (7113,0)
Власний капітал 1503,0 1503,0
Статутний капітал 6185,0 6185,0
Довгострокові зобов'язання 34,0 52,0
Поточні зобов'язання 8886,0 9311,0
Чистий прибуток (збиток) 73,0 813,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24739456 24739456
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  ста-
ном на 24 годину  09 квітня 2014 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:  акціонери можуть звертатися за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Затишшя, вул. Харківська,5,  адміністративна 
будівля, кімн. 1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Хома Ю.В.  Документи надаються акціо-
неру товариства або його  представнику для ознайомлення, на підставі його письмового за-
питу, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В 
день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику 
Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

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

тел. для довідок: (057)7475177
наглядова рада ПАт «САД»
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

шАнОВний АКцІОнЕР 

ПАт «ОДЕСЬКА тЕц»!
Повідомляємо про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПУ

БЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «ОДЕСЬКА тЕц», код за ЄДРПОУ 05471158, 
місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29 (далі - Товариство), які відбу-
дуться 26 березня 2014 року о 10.00 за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, 
кімната № 1 (актова зала). Реєстрація учасників Загальних зборів з 9.00 до 9.50 у 
день та за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товари-
ства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представ-
никам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує 
повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно вимог 
чинного законодавства України. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень. Затвердження умов договору з депозитарною установою 
щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів. 

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської 

діяльності Товариства у 2012 та 2013 році та його затвердження.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 рік та його за-

твердження.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 та 2013 році та його за-

твердження.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Ревізійної 

комісії, Виконавчого органу Товариства. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 та 2013 рік. 
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

чинним законодавством.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів. 
11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 

Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у 
новій редакції.

14. Внесення змін до положень Товариства«Про Ревізійну комісію», «Про Правлін-
ня» шляхом викладення їх у новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради То-
вариства.

16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів 
Правління Товариства.

18. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов договорів 
(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, визначення особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління.

19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 

— станом на 20.03.2014 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-

тися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 
дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 2 (кабінет 
головного бухгалтера). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — головний бухгалтер Нєганова Вероніка Олександрівна. Довідки за теле-
фоном 048-738-62-51.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних 
зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення Загальних зборів. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 264557 178670
Основні засоби 92158 56203
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1780 2513
Сумарна дебіторська заборгованість 100988 76169
Грошові кошти та їх еквіваленти 8465 5902
Нерозподілений прибуток 231461 151638
Власний капітал 187420 107597
Статутний капітал 43525 43525
Довгострокові зобов'язання 26955 27216
Поточні зобов'язання 425022 259051
Чистий прибуток (збиток) (79823) (15710)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 174101600 174101600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 456 467

Правління товариства

шАнОВний АКцІОнЕР

ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «РЕЗОнАнС»!
ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «РЕЗОнАнС» (далі Товариство), ідентифікаційний 

код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, 
місцезнаходження якого: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідо-
мляє про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого за-
конодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1). Вид загальних зборів акціонерів -  річні загальні збори акціонерів.
Форма проведення загальних зборів акціонерів - шляхом засідання. 
Дата проведення зборів – 25 березня 2014 року.
Час початку проведення зборів - 11 годин 00 хвилин.
Місце проведення зборів: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13А, 

кімната 202.
2). Орган (особа), що ініціювала скликання загальних зборів акціонерів – Правління 

ПрАТ «РЕЗОНАНС».
Орган, що прийняв рішення про проведення зборів та затвердив порядок денний - Прав-

ління ПрАТ «РЕЗОНАНС».
3). Дата реєстрації акціонерів та/чи їх представників - 25 березня 2014 року.
Час початку реєстрації в день реєстрації - 10 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації в день реєстрації - 10 годин 50 хвилин
Місце проведення реєстрації - 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, 

кімната 202.
Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх пред-

ставники. 
Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціоне-
ра), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що 
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах – 24 година 00 хвилин 19 березня 2014 року. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС», буде складено станом на  
24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

5). Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань порядку денного, що 
виносяться на голосування - Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Порядок  денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 

загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту 
загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» про підсумки фінансово-господарської діяльності 
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.  

3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора. 

4. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «РЕЗОНАНС» за підсум-
ками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 

5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 
2013 року. Про виплату дивідендів за 2013 рік. 

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загаль-
них зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/
або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів 
у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-00 год.) за адресою: 
50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202, а також у день проведення 
річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» за адре-
сою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202. 

Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його представнику для ознайом-
лення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізні-
ше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці 
їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління Товариства Волинський Геор-
гій Пилипович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

Довідки за телефоном:  (0564) 922648   (0564) 922649.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАт «РЕЗОнАнС» (тис. грн.)

найменування показника період 
2013 рік 2012 рік

Усього активів 25221 11406
Основні засоби 2237 1588
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16336 7685
Сумарна дебіторська заборгованість 5312 1669
Грошові кошти та їх еквіваленти 1098 429
Нерозподілений прибуток 2909 1110
Власний капітал 21691 9892
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов'язання - 293
Поточні зобов'язання 3530 1221
Чистий прибуток (збиток) 12187 1277
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 91 83

Голова правління                   Г.П. Волинський
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№32, 17 лютого 2014 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БРОКБІЗнЕСБАнК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗ-1. 

НЕСБАНК».
Код за ЄДРПОУ: 19357489.2. 
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.3. 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.4. 
Електронна поштова адреса: 5. bank@bankbb.com.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 6. 

для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-7. 

тента.
ІІ. текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен
ня) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, 
по батькові або 

повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)** або код 
за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
  05.02.2014 Звільнено Член 

Правління
Холод Сергій 

Володимирович
- 0

Наглядовою радою банку 05.02.2014 (Протокол б/н від 05.02.2014) прийнято 
рішення про звільнення Холода Сергія Володимировича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) з посади члена Правління банку 07.02.2014, за уго-
дою сторін. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував протягом 
3 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством.

2. Голова Правління     О.В. Динник 
13.02.2014

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«БРОКБІЗнЕСБАнК»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».1. 
Код за ЄДРПОУ: 19357489.2. 
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.3. 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.4. 
Електронна поштова адреса: 5. bank@bankbb.com.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 6. 

розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.7. 

ІІ. текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен
ня) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 
видав)** або код 

за ЄДРПОУ 
юридичної особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
  06.02.2014 Звільнено Перший 

заступник 
Голови 

Правління, 
член 

Правління

Францкевич 
Ігор 

Євгенович

- 0

  06.02.2014 Звільнено Член 
Правління

Каменяр 
Сергій 

Володимиро-
вич

- 0

  06.02.2014 Звільнено Член 
Правління

Малий 
Роман 

Іванович

- 0

  06.02.2014 Звільнено Член 
Правління

Рибін Леонід 
Валентинович

- 0

  06.02.2014 Звільнено Член 
Правління

Сотникова 
Тетяна 

Анатоліївна

- 0

Наглядовою радою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 06.02.2014 (Протокол б/н від 06.02.2014) 
прийняті наступні рішення:

1. Звільнено Францкевича Ігоря Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) з посади Першого заступника Голови Правління, члена Правління банку 07.02.2014, 
за угодою сторін. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував протягом 2 місяців. Посада Пер-
шого заступника Голови Правління, члена Правління банку скасована.

2. Звільнено Каменяра Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) з посади члена Правління банку 07.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статут-
ному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаді перебував протягом 6 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

3. Звільнено Малого Романа Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) з посади члена Правління банку 07.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статутному 
капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаді перебував протягом 3 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

4. Звільнено Рибіна Леоніда Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) з посади члена Правління банку 07.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статутному 
капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаді перебував протягом 3 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

5. Звільнено Сотникову Тетяну Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) з посади члена Правління банку 06.02.2014, за угодою сторін. Часткою в статутному 
капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаді перебувала протягом 3 місяців. Посада члена Правління банку скасована.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління      О.В. Динник 

13.02.2014

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БРОКБІЗнЕСБАнК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕС-1. 

БАНК».
Код за ЄДРПОУ: 19357489.2. 
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.3. 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.4. 
Електронна поштова адреса: 5. bank@bankbb.com.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 6. 

для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.7. 

ІІ. текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження) 

Посада* 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)** або 
код за ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
  12.02.2014 Звільнено Заступник 

Голови 
Правління,

член Правління

Гук Олександр 
Михайлович

- 0

Наглядовою радою банку 12.02.2014 (Протокол б/н від 12.02.2014) прийнято рі-
шення про звільнення Гука Олександра Михайловича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) з посади Заступника Голови Правління, члена Правління банку 
12.02.2014, за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 
протягом 1 року 7 місяців. Посада Заступника Голови Правління, члена Правління 
банку скасована.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління     О.В. Динник 

13.02.2014

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 17 лютого 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«фАСтІВСЬКЕ шВЕйнЕ ПІДПРиЄМСтВО «КОЗАК»

(ЄДРПОУ 00309387)
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 березня 

2014 р. об 11:30 за адресою: Україна, Київська обл., м. фастів, вул. Інтернаціональна, 6, тре
тій поверх, склад фурнітури

ПОРЯДОК  ДЕнний:
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Директора про діяльність Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслід-3. 

ками розгляду звіту Директора за 2013рік.
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.4. 
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2013 році. Прийняття 5. 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013рік.
Звіт Ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності 6. 

Товариства у 2013 році.
Затвердження висновків Ревізійної комісії.7. 
Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2013 рік, визначення порядку 8. 

розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
Затвердження рішень засідань Наглядової Ради ПАТ «ФШП «Козак» (протокол №9 від 9. 

10.09.2013р., протокол №10 від 25.10.2014р.)
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.45 до 11.25 

згідно переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 21.03.2014 року. Для реєстрації 
та участі у зборах акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам 
акціонерів – документ, що посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного зборів та надання 
пропозицій звертатися за адресою: Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Інтернаціональна, 6, 
третій поверх, бухгалтерія, в робочі дні з 14.00 до 17.00, в день проведення зборів - у місці 
проведення зборів. Відповідальна особа:  головний бухгалтер Журавель Л.В.

Довідки за телефоном: (04565) 6-21-16.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності товариства в 2013 році (в тис грн)

найменування показника Період
звітній попередній

Усього активів 3538 3523
Основні засоби 2178 2401
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 526 549
Сумарна дебіторська заборгованість 750 437
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 102
Нерозподілений прибуток -586 -1098
Власний капитал 2887 2887
Статутний капитал 142 142
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 139 636
Чистий прибуток (збиток) 512 -498
Середньорічна кількість акцій (шт) 283052 283052
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

7 65

наглядова рада

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“АВIАцIйнА КОМПАнIЯ “ДнIПРОАВIА”

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ "ДНIПРОАВIА"

2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м.Днiпропетровськ, аеропорт 

цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс 0562395349 0562395743
5. Електронна поштова адреса lilia.shvets@dniproavia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації

www.dniproavia.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «АК «Днiпроавiа» вiд 13.02.2014 

року у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну складу правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» та 
призначенням нових членiв правлiння, згiдно листа №1.34-18 вiд 07.02.2014 року Голови 
правлiння Новiкова Олега Борисовича у якому викладенi пропозицiї щодо кандидатур до 
складу Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа»:

Припинено повноваження члена правлiння Бiрсан Вiкторiї Леонiдiвни (паспорт АМ 
062517, виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 01.12.2000) на 
пiдставi рiшення Наглядової ради до виключної компетенцiї якої вiдноситься обрання Голо-
ви та членiв Правлiння. На посадi перебувала з 18.12.2009 року. Часткою у статутному 
капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Припинено повноваження члена правлiння Криворотченко Сергiя Вiталiйовича (паспорт 
АМ 142258, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 
12.01.2001) на пiдставi рiшення Наглядової ради до виключної компетенцiї якої вiдноситься 
обрання Голови та членiв Правлiння. На посадi перебував з 18.12.2009року. Часткою у статут-
ному капiталi не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Обрано члена правлiння Посилаєва Сергiя Олександровича (паспорт СМ 571877, вида-
ний Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 24.10.2003) на пiдставi 
рiшення Наглядової ради до виключної компетенцiї якої вiдноситься обрання Голови та 
членiв Правлiння. Повноваження новообраних членiв Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» на-
бувають чинностi з 14.02.2014 року i є чинними вiдповiдно до Статуту Товариства - протягом 
трьох рокiв з моменту обрання. Перебував на посадi Директора з комерцiйних та 
адмiнiстративних питань ПАТ «АК «Днiпроавiа». Володiє часткою у статутному капiталi у 
розмiрi 0,00258%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Обрано члена правлiння Дмiтрiєву Надiю Василiвну (паспорт АЕ 961399, виданий 
Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 05.12.1997 ) на пiдставi 
рiшення Наглядової ради до виключної компетенцiї якої вiдноситься обрання Голови та 
членiв Правлiння. Повноваження новообраних членiв Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» на-
бувають чинностi з 14.02.2014 року i є чинними вiдповiдно до Статуту Товариства - протягом 
трьох рокiв з моменту обрання. Перебувала на посадi Головного бухгалтера, Директора з 
економiки та фiнансiв ПАТ «АК «Днiпроавiа». Часткою у статутному капiталi не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади ___________ нОВIКОВ ОЛЕГ БОРиСОВиЧ

ГОЛОВА ПРАВЛIннЯ (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.02.2014

(дата)

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БРОКБІЗнЕСБАнК»
Повідомлення  про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».1. 
Код за ЄДРПОУ: 19357489.2. 
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.3. 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.4. 
Електронна поштова адреса: 5. bank@bankbb.com.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 6. 

розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.7. 

ІІ. текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен
ня) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 
видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної 

особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
  10.02.2014 Призначено Голова 

Правлін-
ня

Динник 
Олександр 
Вікторович

- 0

10.02.2014 Призначено Член 
Правлін-

ня

Рахматуллаєв
Анвар 

Турсунбайович

- 0

Наглядовою радою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 10.02.2014 (Протокол б/н від 10.02.2014) 
прийняті наступні рішення:

1. Вважати Голову Правління банку Динника Олександра Вікторовича, призначеного 
Наглядовою радою 06.12.2013, таким, що заступив на посаду Голови Правління банку 
10.02.2014, згідно рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регу-
лювання діяльності банків від 31.01.2014 №40 щодо погодження Динника О.В. на посаду 
Голови Правління банку (лист Національного банку України від 05.02.2014 
№ 41-112/4815).

Динник О.В. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному ка-
піталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. 

Протягом останніх п’яти років Динник О.В. обіймав наступні посади: начальник управлін-
ня приватного бізнесу, начальник управління підтримки та розвитку клієнтської бази  
ПАТ «РЕАЛ БАНК», заступник генерального директора-виконавчого директора ВАТ по газо-
постачанню та газифікації «ХАРКІВМІСЬКГАЗ».

2. Встановити посаду члена Правління банку 10.02.2014.
3. Призначити Рахматуллаєва Анвара Турсунбайовича членом Правління банку 10.02.2014. 

Рахматуллаєв А.Т. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному 
капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.

Протягом останніх п’яти років Рахматуллаєв А.Т. обіймав наступні посади: Заступ-
ник Голови Правління СК «Статус», Заступник керуючого філією АТ «Укрексімбанк» у 
м. Києві.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління      О.В. Динник 

13.02.2014
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРАЇнСЬКий БІЗнЕС БАнК» 

(місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 125)
повідомляє про виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про 
депозитарну систему України», положень Статуту ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» та згідно рішення 
Спостережної ради ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (Протокол від 17.01.2014р.) Банк повідомляє 
осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, про наступне:
Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів 
за привілейованими акціями

28.01.2014р.

Розмір дивідендів на одну 
привілейовану акцію

50% від номінальної вартості однієї привілейованої 
акції (номінальна вартість однієї привілейованої  
акції – 0,10 грн.)

Строк та порядок виплати дивідендів 
за привілейованими акціями

Загальна сума дивідендів, належна  до виплати за 
привілейованими акціями, у строк до 01 травня 
2014 року перераховується на рахунок 
Централь но го депозитарію, відкритий у 
Розрахунковому центрі, для зарахування на 
рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-
кореспондентів для їх подальшого переказу 
депозитар ними установами на рахунки 
депонентів.

У разі відчуження акціонером належних йому привілейованих акцій після дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, але 
раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, 
зазначеної у такому переліку.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КОБОС» 

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 «КОБОС»

2. Код за ЄДРПОУ 32470815
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, Володимирська,12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 506-20-13 (044) 506-20-29
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kobos.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «Кобос» 14.02.2014 р.
Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу засiдання Наглядової Ради 

ПрАТ «Кобос» вiд 14.02.2014 р. 
Посадова особа Завертан Василь Михайлович, яка займала посаду Генеральний дирек-

тор, звiльнена.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
В порядку ст.21 Закону України «Про iнформацiю» та ст.7 Закону України «Про доступ 

до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття даних Посадова особа не надала. 
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «Кобос» 14.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Наглядової Ради  

ПрАТ «Кобос» вiд 14.02.2014 р.
Посадова особа Рувiнська Ольга Борисiвна, призначена на посаду Генеральний  

директор.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: .
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
В порядку ст.21 Закону України «Про iнформацiю» та ст.7 Закону України «Про доступ 

до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття даних Посадова особа не надала. 
Рiшення про призначення прийнято Виконавчим органом ПрАТ «Кобос» 14.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Наказу №3 вiд 14.02.2014 р.
Посадова особа Сенченко Олена Iванiвна, призначена на посаду Головний бухгалтер.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: не визначено. постiйна робота.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, Головний бухгалтер.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
В порядку ст.21 Закону України «Про iнформацiю» та ст.7 Закону України «Про доступ 

до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття даних Посадова особа не надала. 
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади _____________ Рувiнська Ольга Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.02.2014
(дата)

 (місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6), код ЄДРПОУ 01269550, 
(далі – Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 28 березня 2014 року о 1500 за адресою: 03148, м. Київ, 
вул. Жмеринська, 2Б, кімната № 9.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах відбудеться 28 бе-
резня 2014 з 14-30 год. до 14-50 год. у день та за місцем проведення Загальних збо-
рів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
– 24 березня 2014 р.

Перелік питань, що висуваються на голосування (Порядок денний):
Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 1. 

Загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Директора Товариства за 2013 рік.2. 
Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Ревізора.4. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.5. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених за-6. 

коном за 2013 рік.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.7. 

До дати проведення загальних зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03148, м, Київ, вул. Жмеринська, 2-Б, в 
приміщенні Дирекції Товариства, кімната № 9, у робочі дні, з 9-00 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 до-
кументами – інспектор відділу кадрів Богуцька Катерина Павлівна.

тел. /044/4072720; 4030487.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника
звітний 
період
2013 р.

попередній 
період
2012 р.

Усього активів 1425,7 1134,0
Основні засоби 389,7 430,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 24,3 21,1
Сумарна дебіторська заборгованість 90,2 103,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 921,5 578,8
Нерозподілений прибуток (збиток) 1209,4 903,6
Власний капітал 1355,4 1049,6
Статутний капітал 106,1 106,1
Резервний капітал 39,9 39,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов'язання 70,3 84,4
Чистий прибуток (збиток) 305,8 192,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 106150 106150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 9 9

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БУДІнВЕСт2»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КОМЕРцІйний БАнК «ПРЕМІУМ» 

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙ-

НИЙ БАНК «ПРЕМІУМ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35264721
1.3. Місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Бастіонна, будинок 1/36
1.4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон (044) 390-54-28. Факс (044) 390-54-29
1.5. Електронна поштова адреса: info@bank-premium.com
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bank-premium.сom.
1.7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
10 лютого 2014 року наказом №21-к Голови Правління ПАТ «КБ «Преміум» аудитора відділу 

внутрішнього аудиту ПАТ «КБ «Преміум» Закусила Дениса Олеговича було звільнено від виконання 
обов'язків начальника відділу внутрішнього аудиту у зв’язку з переведенням його на іншу посаду.

Паспортні дані Закусило Дениса Олеговича: паспорт серія СО №481003, виданий Мін-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.09.2000р. Часткою у статутному капіталі ПАТ «КБ 
«Преміум» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Закусило Денис Олегович виконував обов'язки начальника відділу внутрішнього аудиту 
з 11 січня 2014 року.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАт «КБ «ПРЕМІУМ»                         Л.М. Первак, 12 лютого 2014 року

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МЕБЛI» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Меблi»
2. Код за ЄДРПОУ: 01554870
3. Місцезнаходження: 10019, м. Житомир, вул. Комерцiйна, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 482-657 482-665 482668
5. Електронна поштова адреса: mebli@emzvit.com.ua
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.meblizt.ho.ua
7. Вид особливої інформації: вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 

10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
2. текст повідомлення

Згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Ме-
блі», складеного станом на 07 лютого 2014 року, одержаного Емітентом від депозита-
рію - Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України»  
12 лютого 2014 року, відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних 
паперів, у зв'язку з чим у власника акцій - фізичної особи, який раніше володів 41555 
голосуючими акціями Емітента, що складало 16,025% голосуючих акцій Емітента, від-
булося збільшення кількості голосуючих акцій на 1160 штук простих іменних акцій 
або 0,447 % від голосуючих акцій, та складає 42715 штуки простих іменних акцій, або 
16,472 % від голосуючих акцій.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правлiння                Кучеренко Василь Петрович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЖитОМиРСЬКЕ ОБЛАГРОПРОМЕнЕРГО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Житомирське об-
лагропроменерго» 2. Код за ЄДРПОУ: 05531896 3. Місцезнаходження: 10031, м. Жито-
мир, вул. Маршала Рибалка, буд. 30 4. Міжміський код, телефон та факс: 0412 262947, 
0412 258965 5. Електронна поштова адреса: openergo@frz.com.ua 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.ztenergo.ho.ua 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Пронькiна Людмила Сергiївна звiльнена за згодою сторiн з посади головного бух-

галтера ПрАТ «Житомирське облагроменерго» згiдно з наказом директора Товариства 
№9-к вiд 14.02.2014. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi головного бухгалтера ПрАТ «Жито-
мирське облагроменерго»перебувала з 20.07.2011 року. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Мороз Гали-
на Дмитрiвна призначена безстроково на посаду головного бухгалтера  
ПрАТ «Житомирське облагропроменерго» згiдно з наказом директора Товариства  
№ 10-к вiд 14.02.2014. Акцiями Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади начальника 
фiнансово-економiчного вiддiлу, головного бухгалтера. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

3. Підпис. 
Директор Мороз Андрiй Олександрович підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПОЛтАВСЬКА фІРМА «ВОРСКЛА»

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Полтавська фірма 
«Ворскла»

2. Код за ЄДРПОУ: 00309708
3. Місцезнаходження: 36014 м. Полтава, вул. Жовтнева, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-83-90, (0532) 51-83-90
5. Електронна поштова адреса: vorskla-moda@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: vorskla.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фон-

ду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст Повідомлення 
Частка в статутному капіталі емітента «Фізичної особи» змінилася з 14,3931 % до 

0,6299 % . 
Розмір пакета акцій до зміни — 5438 шт. Розмір пакету акцій акціонера після змін — 

238 шт.
Частка в статутному капіталі емітента «Фізичної особи» змінилася з 0,2699 % до 14,1019 % . 
Розмір пакета акцій до зміни — 102 шт. Розмір пакету акцій акціонера після змін — 

5328 шт.
Частка в статутному капіталі емітента «Фізичної особи» змінилася з 16,0976 % до 

0,0000 % . 
Розмір пакета акцій до зміни — 6082 шт. Розмір пакету акцій акціонера після змін — 0 шт.
Частка в статутному капіталі емітента «Фізичної особи» змінилася з 15,0283 % до 

0,0000 % . 
Розмір пакета акцій до зміни — 5678 шт. Розмір пакету акцій акціонера після змін — 0 шт.
Частка в статутному капіталі емітента «Фізичної особи» змінилася з 14,3454 % до 

0,0000 %. 
Розмір пакета акцій до зміни — 5420 шт. Розмір пакету акцій акціонера після змін — 0 шт.
Частка в статутному капіталі емітента «Фізичної особи» змінилася з 0,0000 % до 14,3454 %. 
Розмір пакета акцій до зміни — 0 шт. Розмір пакету акцій акціонера після змін — 5420 шт.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова комісії з перетворення  Чміль В.І.

13.02.2014

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАПОРIЗЬКий ЗАВОД нАДПОтУЖниХ 

тРАнСфОРМАтОРIВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький 

завод надпотужних трансформаторiв»
2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, м. Запорiжжя, Випробувачiв, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 701 93 93 (061) 701 93 92
5. Електронна поштова адреса office@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zst.ua

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

II. текст повідомлення
11.02.2014 ПАТ «СУПЕР» (надалі — Товариство) отримало від ПАТ «НДУ» зведений об-

ліковий реєстр власників іменних цінних паперів, внаслідок чого Товариству стало відомо 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товари-
ства, а саме:

- пакет акцій компанії ЗАДАНО ЛІМІТЕД, що розташована за адресою: Республіка Кіпр, 
м. Нiкосiя, Пiндару, 27, Альфа Бiзнес Центр, 2-й поверх, 1060, який складав 14681341 штук 
акцій (11,9089 % статутного капіталу Товариства), зменшився та становить 13678176 штук 
акцій, що складає 11,0952 % статутного капіталу Товариства;

- пакет акцій юридичної особи Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформа-
тор», що розташована за адресою: Україна, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 3, 
який складав 64233050 штук акцій (52,1034 % статутного капіталу Товариства), збільшився 
та становить 75187175 штук акцій, що складає 60,9890 % статутного капіталу Товариства.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Гостiщев О.В.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.02.2014
(дата)
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№32, 17 лютого 2014 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВК-ФІНАНС» 

(код ЄДРПОУ 38216987, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 184011 184002
Основні засоби 21 33
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 23121 22
Нерозподілений прибуток 3 2
Власний капітал 184006 184002
Статутний капітал 184000 184000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5 0
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 736000000 736000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 17
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голо-
ва Правління – Рязанова Надія Павлівна, тел. (056) 735-26-99. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та 
за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 20.03.2014 року.

Голова Правління Н.П. Рязанова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ» 

(код ЄДРПОУ 32987932, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Жовтневий район, вулиця Дзержинського, будинок 33-В), повідомляє про 
проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.03.2014 року за адресою 49000, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Дзержинського, 
будинок 33-В, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про 
проведення загальних зборів – 11.02.2014 р. Початок зборів о 17:30.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 8789 8814
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 70 56
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 42
Нерозподілений прибуток 786 813
Власний капітал 8786 8813
Статутний капітал 8000 8000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 1
Чистий прибуток (збиток) (27) 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 000 000 8 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49000, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Дзержинського, будинок 33-В, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Ди-
ректор – Чайка Ірина Едуардівна, тел. (056) 790-03-54. Реєстрація акціонерів, їхніх пред-
ставників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за 
адресою проведення загальних зборів з 17:00 до 17:20. Для участі у зборах необхідно мати: 
акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково дові-
реність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
19.03.2014 року.

Директор І.Е. Чайка

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

1. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест»; код за ЄД-

РПОУ: 35985756; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; між-
міський код, телефон та факс: (056) 373-97-93; електронна поштова адреса: sc_capital@
academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: 
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі – 

Товариство) повідомляє, що 12.02.2014 р. від ПАТ «Національний депозитарій України» 
був отриманий перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про 
проведення загальних зборів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного 
акціонерного товариства «Радон» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 
40Б, код ЄДРПОУ 36295724) становив 10,7045% голосуючих акцій Товариства. З ураху-
ванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «Радон» складає 0% голосуючих акцій 

Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закри-
тий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд» (49000, 
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 15,4246% го-
лосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ 
«ЗНВКІФ «Бонд» становить 3503040 (три мільйони п’ятсот три тисячі сорок) штук простих 
іменних акцій, що становить 41,7029% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій 
Товариства Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна» (49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Мандриківська, буд. 27-Б, оф. 6, код ЄДРПОУ 33770879) складав 45,9218% голосую-
чих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «Ребус 
Україна» становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий Актив» (49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, буд. 30 код ЄДРПОУ 37213045) становив 4,5956% голосуючих акцій Товари-
ства. З урахуванням придбаних акцій, пакет ТОВ «Фондовий Актив» складає 3 273 000 (три 
мільйони двісті сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій, що становить 38,9643% 
голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест» Підвалюк О.В.

13.02.2014 р.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНВЕСТФІНАНС «КОРУНД» 

(код ЄДРПОУ 33718740, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 142819 55317
Основні засоби 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 10492 10492
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 80000 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 93
Нерозподілений прибуток 26 25
Власний капітал 33899 27169
Статутний капітал 4350 4350
Довгострокові зобов'язання 28918 28148
Поточні зобов'язання 80002 0
Чистий прибуток 1 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4350000 4350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голо-
ва Правління – Помінов Олег Володимирович, тел. (056) 789-50-48. Реєстрація акціонерів, 
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день прове-
дення та за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах 
необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів 
додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чин-
ним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 18.03.2014 року.

Голова Правління О.В. Помінов

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВШЛЯХБУД»

(код ЄДРПОУ 01384244, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 16:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу 
виконавчого органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. 
Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів 
Ревізійної комісії. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової 
ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди 
членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товари-
ства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів ді-
яльності на 2014 рік. 18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. 
Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 402526 402530
Основні засоби 19 26
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 25456 51
Нерозподілений прибуток 5 4
Власний капітал 203225 203212
Статутний капітал 203208 203208
Довгострокові зобов'язання 199299 199299
Поточні зобов'язання 2 19
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 812832320 812832320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 9
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 
зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами 
– Генеральний Директор – Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056) 735-01-16. Реєстрація 
акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у 
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у 
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно 
з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 20.03.2014 року.

Генеральний Директор Т.А.Четверик

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «УКРАЇнСЬКА 
ГІРниЧОМЕтАЛУРГІйнА КОМПАнІЯ – МиКОЛАЇВ» 

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

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо

металургійна компанія – МиКОЛАЇВ» 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05409128 3. Місцезнахо-
дження емітента: 54037, Україна, м. Миколаїв, вул. Вокзальна, буд. 5 4. Міжміський код,  
телефон та факс емітента: (512) 60-16-35 5. Електронна поштова адреса емітента:  
t.muzyka@ugmk.kiev.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: http://nikolaev.ugmk.net 7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення 

13.02.2014 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Українська 
гірничо-металургійна компанія – МИКОЛАЇВ» (Протокол № 1 від 13.02.2014 р.) прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади Директора Рибачука Вадима В’ячеславовича за власним бажанням з 
14.02.2014 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 засідання 
Наглядової ради від 13.02.2014 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 9 міся-
ців. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

- призначено виконуючим обов’язки Директора Пузанова Антона Вікторовича. Призначення по-
садової особи виконано на підставі Протоколу № 1 засідання Наглядової ради від 13.02.2014 року. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: з 15.02.2014 року на період до вирішення питання загальними зборами 
акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу 
організації складських продажів управління комерційного департаменту АТ «УГМК», начальник 
відділу комерційного департаменту з продажу ВАТ «УГМК», начальник відділу трубної продукції 
ВАТ «УГМК». Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

3. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
В.о. Директора      Пузанов А.В.                                 

17.02.2014 р.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНВЕСТФІНАНС «КОРУНД» 

(код ЄДРПОУ 33718740, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 142819 55317
Основні засоби 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 10492 10492
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 80000 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 93
Нерозподілений прибуток 26 25
Власний капітал 33899 27169
Статутний капітал 4350 4350
Довгострокові зобов'язання 28918 28148
Поточні зобов'язання 80002 0
Чистий прибуток 1 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4350000 4350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голо-
ва Правління – Помінов Олег Володимирович, тел. (056) 789-50-48. Реєстрація акціонерів, 
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день прове-
дення та за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах 
необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів 
додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чин-
ним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 18.03.2014 року.

Голова Правління О.В. Помінов

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВШЛЯХБУД»

(код ЄДРПОУ 01384244, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 16:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу 
виконавчого органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. 
Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів 
Ревізійної комісії. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової 
ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди 
членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товари-
ства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів ді-
яльності на 2014 рік. 18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. 
Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 402526 402530
Основні засоби 19 26
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 25456 51
Нерозподілений прибуток 5 4
Власний капітал 203225 203212
Статутний капітал 203208 203208
Довгострокові зобов'язання 199299 199299
Поточні зобов'язання 2 19
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 812832320 812832320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 9
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 
зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами 
– Генеральний Директор – Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056) 735-01-16. Реєстрація 
акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у 
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у 
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно 
з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 20.03.2014 року.

Генеральний Директор Т.А.Четверик

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС» 

(код ЄДРПОУ 38837796, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 16:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 112829 -
Основні засоби 80 -
Довгострокові фінансові інвестиції 0 -
Запаси 0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 1 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 12614 -
Нерозподілений прибуток 1 -
Власний капітал 100226 -
Статутний капітал 100100 -
Довгострокові зобов'язання 0 -
Поточні зобов'язання 12603 -
Чистий прибуток 1 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10010000 -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 -
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 
зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - 
Генеральний Директор – Воля Володимир Андрійовича, тел. (056) 734-52-53. Реєстрація 
акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у 
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у 
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно 
з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 19.03.2014 року.

Генеральний Директор В.А. Воля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ»

(код ЄДРПОУ 35430612, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу 
виконавчого органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. 
Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів 
Ревізійної комісії. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової 
ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди 
членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товари-
ства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів ді-
яльності на 2014 рік. 18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. 
Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 184683 164029
Основні засоби 24 27
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 20655 40
Нерозподілений прибуток 5 4
Власний капітал 164008 164004
Статутний капітал 164000 164000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 20675 25
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 656000000 656000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова 
Правління – Романюк Олексій Іванович, тел. (056) 788-24-45. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та 
за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 21.03.2014 року.

Голова Правління О.І. Романюк

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОМЕРцІйний БАнК «ПРЕМІУМ»

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КО-

МЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35264721
1.3. Місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Бастіонна, будинок 1/36
1.4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон (044) 390-54-28. Факс (044) 

390-54-29
1.5. Електронна поштова адреса: info@bank-premium.com
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://bank-premium.сom.
1.7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
З 11 лютого 2014 року відповідно до протоколу №27 Спостережної ради Пу-

блічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» від 11 лютого 
2014 року та наказу №22-к Голови Правління ПАТ «КБ «Преміум» від 11 лютого 
2014 року на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту ПАТ «КБ «Преміум» 
було безстроково призначено Марківську Євгенію Сергіївну.

Паспортні дані Марківської Євгенії Сергіївни: паспорт серія СН №289463, ви-
даний Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.08.1996 р. Часткою у статут-
ному капіталі ПАТ «КБ «Преміум» не володіє, не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини.

Протягом останніх п’яти років своєї діяльності Марківська Євгенія Сергіївна 
обіймала наступні посади: Головний економіст управління внутрішнього аудиту, 
заступник начальника управління внутрішнього аудиту Публічного акціонерного 
товариства «Комерційний банк «Даніель», головний аудитор служби внутрішньо-
го аудиту ПАТ «Терра Банк».

Призначена посадова особа акціями ПАТ «КБ «Преміум» не володіє.
3. Підпис

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

Голова Правління ПАт «КБ «ПРЕМІУМ» Л.М. Первак, 12 лютого 2014 року
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 17 лютого 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ» 

(код ЄДРПОУ 37842648, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 168817 150509
Основні засоби 42 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 18842 500
Нерозподілений прибуток 13 12
Власний капітал 150013 150012
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 18804 497
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 2
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за-
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Генераль-
ний Директор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056) 789-82-65. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 19.03.2014 року.

Генеральний директор А.Ю. Калінчук

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРЕЙД ОЙЛ» 

(код ЄДРПОУ 38599050, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19.Внесення змін до 
статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 115421 -
Основні засоби 49 -
Довгострокові фінансові інвестиції 0 -
Запаси 0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 12 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 12960 -
Нерозподілений прибуток 1 -
Власний капітал 102514 -
Статутний капітал 100001 -
Довгострокові зобов’язання 0 -
Поточні зобов’язання 12907 -
Чистий прибуток 1 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000050 -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 -
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за-
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Генераль-
ний Директор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056) 735-99-09. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 19.03.2014 року.

Генеральний директор А.Ю. Калінчук

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КОМПАнІЯ «Д.І.Б.»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПА-

НІЯ «Д.І.Б.»
2. Код за ЄДРПОУ: 22927826
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 35-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-42-03
5. Електронна поштова адреса: dib@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: jscdib.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III: Відомості про 

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

12.02.2014 року емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.» 
отримав від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» Реєстр власників іменних цінних 
паперів станом на 31.12.2013 р. в результаті чого емітенту стало відомо про виникнен-
ня особливої інформації, а саме: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків голосуючих акцій.

1. Розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанії з управління активами «Капітал Груп» (Пайовий венчурний інвестиційний 
фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Зоряний»), код ЄДРПОУ: 32307531, 
місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, код ЄДРІСІ: 233454, 
зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки ак-
ціонера до зміни пакета акцій: 100 % статутного капіталу. Розмір частки акціонера піс-
ля зміни пакета акцій: 10,50 % статутного капіталу. Розмір пакета акцій акціонера до 
зміни пакета акцій становив 19 800 акцій простих іменних. Розмір пакета акцій акціоне-
ра з урахуванням розміру зменшення 2 079 акцій.

2. Розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Терера», код ЄДРПОУ 36509316, місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 
45, збільшився і став більше 10 відсотків. Розмір частки акціонера до зміни пакета ак-
цій: 0 % статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 89,50 % 
статутного капіталу. Розмір пакета акцій акціонера до зміни пакета акцій становив 0 
акцій. Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням розміру збільшення 17 721 акція.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор              Козлов Олександр Геннадійович, 13.02.2014р.
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№32, 17 лютого 2014 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ» 

(код ЄДРПОУ 37842648, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 168817 150509
Основні засоби 42 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 18842 500
Нерозподілений прибуток 13 12
Власний капітал 150013 150012
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 18804 497
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 2
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за-
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Генераль-
ний Директор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056) 789-82-65. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 19.03.2014 року.

Генеральний директор А.Ю. Калінчук

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРЕЙД ОЙЛ» 

(код ЄДРПОУ 38599050, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19.Внесення змін до 
статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 115421 -
Основні засоби 49 -
Довгострокові фінансові інвестиції 0 -
Запаси 0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 12 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 12960 -
Нерозподілений прибуток 1 -
Власний капітал 102514 -
Статутний капітал 100001 -
Довгострокові зобов’язання 0 -
Поточні зобов’язання 12907 -
Чистий прибуток 1 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000050 -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 -
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за-
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Генераль-
ний Директор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056) 735-99-09. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 19.03.2014 року.

Генеральний директор А.Ю. Калінчук

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІНВЕСТ 4» 

(код ЄДРПОУ 36295787, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 16:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 58883 50155
Основні засоби 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 20020 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6634 41
Нерозподілений прибуток 16 15
Власний капітал 52248 50155
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6635 0
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 8
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голо-
ва Правління - Чайка Ірина Едуардівна, тел. (056) 734-52-53. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 18.03.2014 року.

Голова Правління І.Е. Чайка

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЗОВІ МЕРЕЖІ» 

(код ЄДРПОУ 35448991, місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кротова, будинок 50), повідомляє про 
проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.03.2014 року за адресою 49007, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кро-
това, будинок 50, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про 
проведення загальних зборів 28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу 
виконавчого органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Об-
рання Членів Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ре-
візійної комісії. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам 
Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивіль-
но-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товариства з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності 
на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятись товариством протягом року. 19. Зміна місцезнаходження. 20. Внесення змін до 
статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 90116 90113
Основні засоби 6 6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 11395 43
Нерозподілений прибуток 114 113
Власний капітал 90114 90113
Статутний капітал 90000 90000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2 0
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90000000 90000000
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
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49007, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кротова, будинок 50, 
зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – 
Голова Правління – Савлук Роман Ярославович, тел. (056) 788-14-46. Реєстрація акціонерів, 
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день прове-
дення та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах 
необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів 
додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чин-
ним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 18.03.2014 року.

Голова Правління Р.Я. Савлук

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «фАРМАК»
(Код за ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 63) по-

відомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 19 березня 2014 року, по
чаток о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. фрунзе, 63, конференц зал.

Порядок денний:
Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та 1. 

основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття 2. 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, результатів діяльності Това-3. 
риства за 2013 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звіт-
ності за 2013 рік.

Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів за 2013 рік, 4. 
прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2013 рік,порядок роз-
поділу прибутку на 2014 рік.

Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.5. 

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-00 19 березня 2014 року за місцем проведення 
Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів – 13.03.2014 року.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери (їх представники) повинні 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених 
осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згід-
но з чинним законодавством.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 59 у кабіне-
ті секретаря корпоративного, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в 
день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сиротюк Ю.В. 
(секретар корпоративний). Контактний телефон:(044) 496-87-77.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть 
прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080,  
м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

наглядова рада ПАт «фармак»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 17 лютого 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХК «ЕНЕРГОТРЕЙД»

(код ЄДРПОУ 34586027, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 16:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 175303 186296
Основні засоби 41 58
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 22009 53
Нерозподілений прибуток 104 101
Власний капітал 150104 150101
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов’язання 25192 36188
Поточні зобов’язання 7 7
Чистий прибуток 3 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 25
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 
зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами 
– Генеральний директор – Клочко Юлія Володимирівна, тел. (056) 789-03-86. Реєстрація 
акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у 
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у 
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно 
з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 17.03.2014 року.

Генеральний директор Ю.В. Клочко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ» 

(код ЄДРПОУ 32988061, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого орга-

ну. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвер-
дження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту нагля-
дової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 
8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11.Обрання Членів Наглядової 
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, 
обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ре-
візійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл при-
бутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних 
напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту 
товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 264049 270582
Основні засоби 3 3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 82
Нерозподілений прибуток 23 22
Власний капітал 178291 192809
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов’язання 52631 0
Поточні зобов’язання 33127 77773
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голо-
ва Правління Тисенко Андрій Юрійович, тел. (056) 789-86-80. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 18.03.2014 року.

Голова Правління А.Ю. Тисенко

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СУМиЛАДА» 
Відомості 

про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-ЛАДА»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13995579
Місцезнаходження емітента: 40034  м.Суми,  вул. Черепіна,19
Електронна  поштова адреса: Sumylada@sm.ukrtel.net
телефон та факс емітента: тел.(0542)32-43-50; факс (0542)32-42-62
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
текст повідомлення
Звільнено 12.02.2014 року (Згідно   протоколу №1  засідання  Наглядової ради  від 

12.02.2014 р.)  Директора  Пономаренка Вадима Васильовича. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі  
емітента. Причина звільнення – власне бажання. На зазначеній посаді  особа перебувала з  
26.04.2013 р . 

Звільнено  12.02.2014 року (Згідно протоколу №1  засідання  Наглядової ради  від 
12.02.2014 р.) з посади секретаря  Наглядової ради  Демяненко Галину Василівну. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.   Часткою в статутному капіталі не  во-
лодіє.   Причина звільнення – власне бажання. На зазначеній посаді  особа перебувала з  
26.04.2013 р . 

Замість звільненого секретаря Наглядової ради нікого не призначено. Новий склад на-
глядової ради буде обиратися на найближчих  загальних зборах акціонерів.

Призначено 12.02.2014 року   (Згідно протоколу №1   засідання  Наглядової ради  від 
12.02.2014 р.) на посаду   Директора Демяненко Галину Василівну. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа  не  володіє часткою в статутному капіталі  емі-
тента. Посадова особа призначена строком на 1 рік. Протягом  останніх 5 років займала по-
саду директора ТОВ «Совіт»,  офіс-менеджера та секретаря Наглядової ради ПАТ«СУМИ-
ЛАДА». Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини немає. 

Звільнено 12.02.2014 року (Згідно наказу № 3-ВК від 12.02.2014 р. директора  ПАТ «СУМИ-
ЛАДА»)  з  посади головного бухгалтера  Мазіну Ольгу федорівну, паспорт МА № 230058  виданий 
Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області  03.12.1996 р. Посадова особа володіє часткою 
в статутному капіталі 0,566%. Причина звільнення –  власне бажання. На зазначеній посаді пере-
бувала з червня 2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Призначено 12.02.2014 року  (Згідно наказу № 3 ВК від 12.02.2014 р. директора   
ПАТ «СУМИ-ЛАДА»)  на посаду головного бухгалтера  Деберіну  Ірину  Володимирівну. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа  не  володіє часткою в ста-
тутному капіталі  емітента. Посадова особа призначена на роботу за сумісництвом на не ви-
значений термін. Протягом останніх 5 років особа займала посаду головного бухгалтера  
 ТОВ «Механіка - Суми». Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини немає.

Директор ПАт «СУМиЛАДА»     Демяненко Г.В.
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№32, 17 лютого 2014 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХК «ЕНЕРГОТРЕЙД»

(код ЄДРПОУ 34586027, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 16:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 175303 186296
Основні засоби 41 58
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 22009 53
Нерозподілений прибуток 104 101
Власний капітал 150104 150101
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов’язання 25192 36188
Поточні зобов’язання 7 7
Чистий прибуток 3 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 25
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 
зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами 
– Генеральний директор – Клочко Юлія Володимирівна, тел. (056) 789-03-86. Реєстрація 
акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у 
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у 
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно 
з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 17.03.2014 року.

Генеральний директор Ю.В. Клочко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ» 

(код ЄДРПОУ 32988061, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого орга-

ну. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвер-
дження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту нагля-
дової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 
8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11.Обрання Членів Наглядової 
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, 
обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ре-
візійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл при-
бутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних 
напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту 
товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 264049 270582
Основні засоби 3 3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 82
Нерозподілений прибуток 23 22
Власний капітал 178291 192809
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов’язання 52631 0
Поточні зобов’язання 33127 77773
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голо-
ва Правління Тисенко Андрій Юрійович, тел. (056) 789-86-80. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 18.03.2014 року.

Голова Правління А.Ю. Тисенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРФАРМ-ІНВЕСТ» 

(код ЄДРПОУ 35089957, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 202611 180002
Основні засоби 22 40
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 22638 37
Нерозподілений прибуток 2 1
Власний капітал 180005 180001
Статутний капітал 180000 180000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 22606 1
Чистий прибуток 1 18
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18000000 18000000
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
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова 
Правління – Сорока Олег Михайлович, тел. (056) 735-10-16. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 17.03.2014 року.

Голова Правління С.М. Сорока

Повідомлення про виникнення особливої емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕ-

ТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»;
2. Код за ЄДРПОУ: 14367980;
3. Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 34-70-03, (0562) 38-44-07, факс (056) 

790-21-22;
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua, tat@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 
глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 
і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 13.02.2014 р.
Повідомляємо, що 13.02.2014 р. від депозитарію Публічне акціонерне товариство «На-

ціональний депозитарій України» був отриманий реєстр власників іменних цінних паперів 
Товариства станом на 31.12.2013 р., згідно якого відбулися зміни власників акцій, яким 
належать 10 i більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв’язку з чим:

1. Пакет акцій «фізичної особи» зменшився з 41 112 простих іменних акцій ПАТ 
«ДнСЗ» до 1 простої іменної акції, їх частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» зменшилась 
з 16,1502% до 0,0004%.

2. Пакет акцій «фізичної особи» зменшився з 46 574 простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ» 
до 0 акцій, їх частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» зменшилась з 18,2959% до 0%.

3. Пакет акцій «фізичної особи» зменшився з 46 573 простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ» 
до 0 акцій, їх частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» зменшилась з 18,2955% до 0%.

4. Пакет акцій «фізичної особи» зменшився з 47 467 простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ» 
до 0 акцій, їх частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» зменшилась з 18,6467 % до 0%.

5. Юридична особа DARINOR ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), реєстраційний код HE  
31 7757, місцезнаходження: Neas Egkomis, NBC, Egkomi, буд. 33, оф. 105, Nicosia, 2409, 
придбала пакет акцій, тобто її пакет збільшився з 0 простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ» 
до 46 574 простих іменних акцій, а її частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» збільши-
лась з 0% до 18,2959%.

6. Юридична особа JONEN CAPITAL LIMITED (Кіпр), реєстраційний код HE 324448, міс-
цезнаходження: Stasinou, MITSI BUILDING, 1st floor, буд. 1, оф. 4, Nicosia, 1060, придбала 
пакет акцій, тобто її пакет збільшився з 0 простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ» до 51 304 
простих іменних акцій, а її частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» збільшилась з 0% до 
20,1540%.

7. Юридична особа ANAXSOL INVESMENTS LIMITED (Кіпр), реєстраційний код HE 
324450, місцезнаходження: Stasinou, 1, MITSI BUILDING, буд. 1, оф. 4, Nicosia, придбала 
пакет акцій, тобто її пакет збільшився з 0 простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ» до 40 251 
простих іменних акцій, а її частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» збільшилась з 0% до 
15,8120%.

8. Юридична особа IAPSEM HOLDINGS LIMITED (Кіпр), реєстраційний код HE 324452, 
місцезнаходження: Stasinou, MITSI BUILDING, 1st floor, буд. 1, оф. 4, Nicosia, 1060, при-
дбала пакет акцій, тобто її пакет збільшився з 0 простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ» до 47 
493 простих іменних акцій, а її частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» збільшилась з 0% 
до 18,6569%.

9. Юридична особа EPIMEX OPERATIONS LIMITED (Кіпр), реєстраційний код HE 324456, 
місцезнаходження: Stasinou, MITSI BUILDING, 1st floor, буд. 1, оф. 4, Nicosia, 1060, при-
дбала пакет акцій, тобто її пакет збільшився з 0 простих іменних акцій ПАТ «ДнСЗ» до 62 
999 простих іменних акцій, а її частка в статутному капіталі ПАТ «ДнСЗ» збільшилась з 0% 
до 24,7482%.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Перший заступник голови Правління ПАТ «ДнСЗ» В.О. Крячко

13.02.2014 р.

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394



22

Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 17 лютого 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 

(код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 

3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження 
річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання 
Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів на-
глядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. 
Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії 
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-право-
вих договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 
2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження 
статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 168809 150002
Основні засоби 15 24
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 18825 36
Нерозподілений прибуток 3 2
Власний капітал 150006 150002
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 18803 0
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 12
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за-
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Директор 
– Санжаровський Андрій Миколайович, тел. (056) 789-42-07. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 17.03.2014 року.

Директор А.М. Санжаровський

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОД ІНВЕСТ» 

(код ЄДРПОУ 34927676, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 192039 173014
Основні засоби 19 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 21702 24
Нерозподілений прибуток 9 8
Власний капітал 170023 170008
Статутний капітал 170000 170000
Довгострокові зобов’язання 3000 3000
Поточні зобов’язання 19016 6
Чистий прибуток 1 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 680000000 680000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 19
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голо-
ва Правління – Рязанова Надія Павлівна, тел. (056) 788-05-31. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та 
за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 20.03.2014 року.

Голова Правління Н.П. Рязанова

Повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів 

ПРАт «фАРЛЕПІнВЕСт»
(код ЄДРПОУ 19199961) (далі також «Товариство»)

Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Фарлеп-Інвест», які відбудуться 20 березня 2014 року о 10 год. 00 хв. (час 
київський), за адресою: Україна, м. Київ, вул. фізкультури, 30В,  
5ий поверх, к. 517. 

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів товариства:
1. Обрання голови, секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, 

лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження 
регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного това-
риства «Фарлеп-Інвест» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦСС».

3. Затвердження порядку та строків оцінки та викупу у акціонерів  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» акцій.

Початок позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства  
о 10 год. 00 хв. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах, буде складено станом на 24 годину 14 березня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників буде про-
водитися 20 березня 2014 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. (час київський), 
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 5-ий поверх, к. 517.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, акці-
онерам необхідно мати документ що посвідчує особу, а представникам акці-
онерів – належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повнова-
ження на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та 
документ, що посвідчує особу. 

З матеріалами порядку денного позачергових Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 5-ий поверх, юрист Бородавко Окса-
на Борисівна. телефон для довідок: +38 044 251 87 36. 

 Виконавчий орган товариства
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№32, 17 лютого 2014 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 

(код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 

3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження 
річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання 
Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів на-
глядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. 
Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії 
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-право-
вих договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 
2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження 
статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 168809 150002
Основні засоби 15 24
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 18825 36
Нерозподілений прибуток 3 2
Власний капітал 150006 150002
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 18803 0
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 12
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за-
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Директор 
– Санжаровський Андрій Миколайович, тел. (056) 789-42-07. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 17.03.2014 року.

Директор А.М. Санжаровський

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОД ІНВЕСТ» 

(код ЄДРПОУ 34927676, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого ор-

гану. 3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. За-
твердження річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого 
органу. 8. Обрання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів 
Наглядової ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії 
(Ревізора). 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради 
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру вина-
городи членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. 
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення 
основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін 
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 192039 173014
Основні засоби 19 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 21702 24
Нерозподілений прибуток 9 8
Власний капітал 170023 170008
Статутний капітал 170000 170000
Довгострокові зобов’язання 3000 3000
Поточні зобов’язання 19016 6
Чистий прибуток 1 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 680000000 680000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 19
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала 
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голо-
ва Правління – Рязанова Надія Павлівна, тел. (056) 788-05-31. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та 
за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 20.03.2014 року.

Голова Правління Н.П. Рязанова

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛФС СЕРВІСЕС» 

(код ЄДРПОУ 36556884, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 

3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження 
річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання 
Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів на-
глядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. 
Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії 
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-право-
вих договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 
2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження 
статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 128248 128000
Основні засоби 63 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 16147 0
Нерозподілений прибуток 1 0
Власний капітал 128246 128000
Статутний капітал 128000 128000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2 0
Чистий прибуток 1 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 512000000 512000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 2
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 
зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - 
Директор - Воробйова Ганна Вікторівна, тел. (056) 734-55-76. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 19.03.2014 року.

Директор Г.В. Воробйова

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА КОЛЕКТ» 
(код ЄДРПОУ 37717363, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дні-

пропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.03.2014 року за адресою 49051, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, 
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про про-
ведення загальних зборів – 28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 

3. Затвердження звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження 
річного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання 
Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів на-
глядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. 
Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії 
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-право-
вих договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 
2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження 
статуту у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період 
(орієнтовано) 

попередній 
період 

Усього активів 60946 51984
Основні засоби 8 15
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6863 56
Нерозподілений прибуток 5 3
Власний капітал 54094 51984
Статутний капітал 32001 32001
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6852 0
Чистий прибуток 2 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128002000 128002000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 9
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 
зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – 
Директор – Кулієва Світлана Сергіївна, тел. (056) 788-37-16. Реєстрація акціонерів, їхніх 
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення 
та за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 17.03.2014 року.

Директор С.С. Кулієва
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 17 лютого 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

шАнОВний АКцІОнЕР!

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тРЕСт«КиЇВМІСЬКБУД – 3»

(місцезнаходження: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5)
повідомляє про доповнення порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться 26 березня 2014 року об 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Керченська, 
4, (І поверх, зал засідань), питаннями такого змісту: 

9. Про погодження отримання фінансування (кредиту) Товариством в АТ «Сбербанк Росії».
10. Про погодження передачі в заставу АТ «Сбербанк Росії» нерухомого майна Товари-

ства.
11. Про збільшення розміру фінансування, згідно договору № 38-В/13/182/КЛ-КБ від 

12.06.2013 року з АТ «Сбербанк Росії».
12. Про передачу в заставу АТ «Сбербанк Росії» нерухомого майна Товариства, в зв’язку 

зі збільшенням фінансування.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах скла-

дено станом на 24 годину 20.03.2014 року.
Акціонери Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3» можуть ознайо-

митися з документами та матеріалами, необхідними для підготовки до річних (чергових) за-
гальних зборів та прийняття рішень із питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 
17 год. 00 хв. за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5, кім. № 2, шляхом подання 
заяви на ім’я Голови правління Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськ-
буд-3». Відповідальна посадова особа Публічного акціонерного товариства «Трест «Київмісь-
кбуд-3» за порядок ознайомлення акціонерів із документами Качан Т.О.

Примітка: реєстрація для участі у річних (чергових) загальних зборах здійснюється згідно 
з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціо-
нерного товариства «Трест «Київміськбуд-3». У разі невідповідності даних документа, що по-
свідчує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників іменних цінних папе-
рів Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3», акціонеру необхідно 
звернутися до зберігача, у якого йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються на-
лежні йому акції Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3».

наглядова рада товариства

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Рынок акций Украины во главе с «Мотор Сиччю» 
в четверг вновь финишировал в «зеленой зоне»

Вырвавшиеся в лидеры роста акции «Мотор Сичи» в четверг 
вытянули украинские биржевые индексы в «зеленую зону»:  
индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,63% — до 
927,76 пункта, индекс ПФТС – на 1,03%, до 322,29 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,5 млн грн, на ПФТС –  
1,151 млрд грн.

Акции «Мотор Сичи» на УБ в четверг подорожали на 2,28%. 
Помимо того, значительным ростом котировок отметились также 
бумаги Укрсоцбанка (-1,48%) и «Донбассэнерго» (-1%).

Худшая динамика в индексе биржи зафиксирована по бумагам 
Енакиевского метзавода (-1,1%), «Центрэнерго» (-0,53%) и Авде-
евского коксохимзавода (-0,35%).

В индексной корзине ПФТС тройку лидеров роста составили 
акции «Мотор Сичи» (+4,09%), Полтавского ГОКа (+4,02%) и 
Райффайзен Банка Аваль (+2,5%).

Наибольшие потери зафиксированы по бумагам «ДТЭК 
Днипроэнерго» (-4,55%), «ДТЭК Захидэнерго» (-2,13%) и Север-
ного ГОКа (-2,08%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine, продолжая 
наметившееся в середине прошлой недели снижение, в четверг 
просел на 0,38% — до 437,74 пункта. Объем торгов индексными 
акциями составил 6,765 млн злотых (19,16 млн грн).

В «индексной корзине» наиболее подешевели бумаги KSG Agro 
(-5,27%), «Милкиленда» (-2,74%) и «Астарты» (-2,45%). Подоро-
жали по итогам дня только акции «Агротона» (+3,79%), «Керне-
ла» (+1,62%) и «Овостара» (+0,67%).

Украинские биржевые индексы в начале торгов 
в пятницу колеблются в «плюсе»

Украинский рынок акций начал торги в пятницу умеренным 
ростом биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ)  
к 11:00 кв повысился на 0,44% — до 931,83 пункта, индекс  
ПФТС – на 0,27%, до 323,17 пункта.

В индексе УБ в авангарде роста были акции «Центрэнерго» 
(+0,94%), Райффайзен Банка Аваль (+0,87%) и «Мотор Сичи» 
(+0,78%).

Дешевели только акции Авдеевского коксохимза- 
вода (-0,71%).

Сделки на ПФТС, несмотря на изменение ее индекса, на веб-
сайте биржи не отображаются.

Риск-менеджер инвесткомпании «Драгон Капитал» Дмитрий 
Михайлусенко прогнозирует, что украинский рынок акций в пер-
вой половине дня попытается отыграть позитивное закрытие 
американских площадок, после чего возможна стабилизация ин-
дексов, которая продлится вплоть до завершения сессии. 

«Участники торгов, вовремя купившие наиболее 
привлекательные активы, вряд ли станут рисковать, перенося 
свои позиции на следующую неделю в полном объеме», — ска-
зал он агентству «Интерфакс-Украина».

Рост ВВП еврозоны ускорился до 0,3% в IV квартале, 
больше прогноза

Темпы роста экономики еврозоны ускорились в четвертом 
квартале 2013 года до 0,3% по сравнению с предыдущими тремя 
месяцами, когда подъем составлял 0,1%, благодаря усилению 
подъема в Германии и Франции, а также первому росту ВВП Ита-
лии с 2011 года, свидетельствуют предварительные данные Ста-
тистического управления Евросоюза (Eurostat).

Изменение показателя было лучше среднего прогноза анали-
тиков, опрошенных агентством Bloomberg, в 0,2%. 

В годовом выражении ВВП увеличился на 0,5% при консенсус-
прогнозе повышения на 0,4%.Снижение за III квартал пересмо-
трено с 0,4% до 0,3%.

Европейская экономика вышла из рекордной по продолжи-
тельности (6 кварталов подряд) рецессии в апреле-июне, однако 
страны региона по-прежнему борются с последствиями кризиса: 
безработица остается у рекордных отметок, инфляция замедли-
лась до минимума за четыре года.

ВВП 28 государств Евросоюза вырос в прошлом квартале на 
0,4% относительно июля-сентября и на 1% в годовом 
выражении. 

ВВП Германии увеличился в прошедшем квартале на 0,4%, а 
ВВП Франции — на 0,3%. Оба показателя оказались выше про-
гнозов экспертов, предполагавших повышение на 0,3% и 0,2% 
соответственно. Итальянская экономика прибавила 0,1% по срав-
нению с предыдущими тремя месяцами, повышение показателя 
наблюдалось впервые с апреля-июня 2011 года, в III квартале 
2013 года изменение было нулевым.

Кроме того, в пятницу были обнародованы данные о динамике 
внешней торговли еврозоны. Положительное сальдо торгового 
баланса уменьшилось с пересмотренных 17 млрд евро за ноябрь 
до 13,9 млрд евро в декабре. Опрошенные Bloomberg эксперты 
ожидали снижения с ранее объявленных 17,1 млрд евро до  
14,5 млрд евро. 

Данные были обнародованы без поправки на сезонные коле-
бания, показатель с учетом сезонных колебаний не был выпущен 
Eurostat из-за технического сбоя.

Согласно ноябрьскому прогнозу Еврокомиссии, ВВП еврозоны 
снизится на 0,4% в 2013 году и вырастет на 1,1% в 2014 году. 
Европейский центральный банк обнародует уточненные 
макроэкономические прогнозы в марте, включая первую оценку 
инфляции на 2016 год.

ВВП Германии в IV квартале вырос на 0,4%, больше 
ожиданий

ВВП Германии увеличился в четвертом квартале 2013 года на 
0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют 
предварительные данные Федерального статистического агент-
ства ФРГ (Destatis).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозирова-
ли повышение показателя на 0,3%.

ВВП страны увеличился в прошедшем квартале на 1,4% в годо-
вом выражении, эксперты ожидали подъема на 1,3%.

Ранее статданные из Франции указали на рост ВВП страны в 
четвертом квартале в размере 0,3%, что также оказалось лучше 
прогнозов. Сведения из Германии и Франции благоприятны для 
экономики еврозоны, темпы роста которой не могут стабилизи-
роваться после окончания длительной рецессии.

На прошлой неделе глава Европейского центрального банка 
Марио Драги дал понять, что банк обсуждает возможность рас-
ширить меры стимулирования для поддержки экономического 
роста, чтобы поддержать неустойчивое восстановление, начав-
шееся в некоторых проблемных странах еврозоны.

«Экономические условия в Германии очень благоприятные, — 
отметил экономист Dekabank Андреас Шойерле. — В прошедшем 
квартале неопределенность, связанные с долговым кризисом, сни-
зилась, что может подтолкнуть компании к инвестированию 
средств. В любом случае мы ожидает усиления роста экономики».
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Статистическое управление Евросоюза в пятницу обнародует 
предварительные данные об изменении ВВП еврозоны за 
четвертый квартал. Аналитики ожидают, что показатель повысился 
на 0,2% относительно предыдущего квартала и на 0,4% в годовом 
выражении.

новые меры сокращения расходов 
в Великобритании вынудят госведомства урезать 

штат на 40% — IFS
Британским государственным ведомствам, включая агент-

ство по охране окружающей среды, вооруженные силы, по-
лицию и правительственные учреждения, придется сократить 
почти половину штата, если правительство одобрит заплани-
рованную программу снижения расходов, пишет газета The 
Wall Street Journal со ссылкой на данные Британского инсти-
тута бюджетных исследований (Institute for Fiscal Studies, 
IFS).

Новая программа уменьшения расходов практически не затра-
гивает сферы образования и здравоохранения, в связи с чем 
основной груз сокращений придется на долю госведомств в дру-
гих сферах, отмечают эксперты.

По оценкам IFS, потери рабочих мест в этих сферах составят 
900 тыс. в следующие пять лет, что соответствует 40% их штата в 
настоящее время (2,2 млн служащих).

«Добиться таких сокращений без уменьшения числа служащих 
в здравоохранении и образовании будет очень сложно», — отме-
чается в обзоре IFS.

Даже в том случае, если правительство сократит 6% рабочих 
мест в здравоохранении и образовании (в настоящее время в этих 
сферах заняты порядка 3,4 млн человек), то есть 200 тыс. служа-
щих, другим сферам все равно придется существенно урезать 
штат — на 30%.

Среди других госсфер, которых могут коснуться сокращения 
— экстренные службы, департаменты центральных и местных 
органов власти, службы безопасности, Банк Англии и регулирую-
щие органы.

Планируемые сокращения расходов являются частью 
программы бюджетной экономии, начатой министром финансов 
Великобритании Джорджем Осборном в 2010 году.

С момента начала программы количество рабочих мест в 
государственных административных органах уменьшилось на 
12%, или на 140 тыс., свидетельствуют оценки IFS. Аналогичные 
сокращения в процентном отношении зафиксированы в полиции 
и вооруженных силах.

При этом количество служащих в сфере образования почти не 
изменилась, в здравоохранении — уменьшилось на 4%.

Сокращение рабочих мест в британском госсекторе не оказало 
негативного влияния на темпы восстановления экономики страны, 
рост ВВП Великобритании в 2013 году ускорился до 1,9% и был 
лучшим с 2007 года.

Экономика франции в IV квартале выросла 
на 0,3%, больше прогноза

Объем ВВП Франции в четвертом квартале 2013 года вырос на 
0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют 
предварительные данные Национального статистического управ-
ления Insee.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем про-
гнозировали, что ВВП Франции по сравнению с третьим кварта-
лом поднимется на 0,2%.

Рост французского ВВП относительно четвертого квартала 
2012 года составил 0,8% при ожидавшемся увеличении на 0,6%.

Согласно пересмотренным данным, ВВП Франции не изменил-
ся в третьем квартале относительно предыдущего квартала и уве-
личился на 0,3% в годовом выражении. Ранее сообщалось о том, 
что поквартальное снижение составило 0,1%, а подъем относи-
тельно третьего квартала 2012 года — 0,2%.

Из-за низких темпов экономического роста президенту Фран-
ции Франсуа Олланду не удалось вернуть рынок труда страны на 
путь восстановления в прошедшем году. Европейский 
центральный банк будет принимать во внимание эти данные на 
мартовском заседании, обсуждая вопрос о дополнительных ме-
рах по борьбе с низкой инфляцией.

Госрасходы в четвертом квартале увеличились на 0,4% в по-
квартальном выражении и на 1,7% в годовом. Расходы домохо-
зяйств — соответственно на 0,5% и на 0,9%, инвестиции компа-
ний поднялись на 0,6% относительно третьего квартала и упали 
на 0,8% по сравнению с октябрем-декабрем предыдущего года. 
Экспорт повысился на 1,2% по сравнению с июлем-сентябрем и 
на 1,5% в годовом выражении, импорт — на 0,5% и на 2,8%.

Курс евро к доллару СшА стабилен в пятницу 
в ожидании статданных, иена дорожает

Курс евро к доллару стабилен в пятницу в ожидании статданных 
из Европы и США, сообщает агентство Bloomberg.

Статистическое управление Евросоюза опубликует предварительные 
данные о динамике ВВП еврозоны за четвертый квартал в 14:00 мск. 
По оценкам экспертов, экономика региона увеличилась на 0,2% отно-
сительно третьего квартала и на 0,4% в годовом выражении.

Помимо этого, в пятницу будут обнародованы январские 
данные о темпах изменения промпроизводства в США.

Промпроизводство в США увеличилось в прошлом месяце на 
0,2% после повышения на 0,3% в декабре, прогнозируют 
опрошенные Bloomberg аналитики.

Курс евро к доллару на торгах в пятницу составляет $1,3682 
против $1,3681 по итогам предыдущих торгов.

Иена дорожает относительно евро и доллара США на фоне 
возросшего спроса на активы «тихой гавани».

«Фондовый рынок Японии снижается, и это повышает спрос 
на иену, — отмечает валютный аналитик Gaitame.com Research 
Institute Ltd. в Токио Кумико Исикава. — Последние статданные по 
экономике США являются довольно слабыми, что сдерживает ап-
петит инвесторов к риску».

Розничные продажи в США в январе снизились на 0,4% по 
сравнению с предыдущим месяцем — это самое существенное 
падение за последние десять месяцев, сообщило в четверг ми-
нистерство торговли США. При этом число заявок на пособие по 
безработице за прошедшую неделю неожиданно выросло на  
8 тыс. при ожидавшемся снижении на 1 тыс.

Пара доллар/иена торгуется в пятницу на уровне 101,84 иены 
по сравнению с 102,17 иены на закрытие рынка в четверг, курс 
евро к иене опустился до 139,32 иены с 139,77 иены накануне.

Brent стабильна на уровне $108,46 за баррель, 
WTI завершает ростом 5ю неделю подряд

Нефть стабильна в пятницу, WTI завершает ростом пятую неде-
лю подряд на фоне увеличения спроса на энергоносители в США в 
условиях холодной погоды, сообщает агентство Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE 
Futures к 8:15 мск уменьшились в цене на $0,06 (0,06%) — до $108,46 
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за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов 
увеличилась на $0,17 (0,16%) и составила $108,52 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах 
Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,13 
(0,13%) по сравнению с уровнем 13 февраля — до $100,21 за 
баррель. По итогам предыдущих торгов контракты снизились в 
цене на $0,02 (0,02%) — до $100,35 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным ранее на 
этой неделе, запасы дистиллятов в стране упали до минимально-
го уровня с 2003 года.

«Очевидно, что спрос на энергоносители в США, вызванный 
холодной погодой, является одним из факторов, поддерживаю-
щих рынок, — отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл 
МакКарти. — Инвесторы все больше укрепляются во мнении о 
том, что стоит ждать повышения цен на нефть в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе».

С начала текущей недели WTI подорожала на 0,4%.

При подготовке раздела «Новости» использованы материаы 
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

 1. ПАТ АВК-ФІНАНС 15
 2. ПАТ АК "ДНІПРОАВІА" 12
 3. ПрАТ АМВ 6
 4. ПАТ БРОКБІЗНЕСБАНК 5
 5. ПАТ БРОКБІЗНЕСБАНК 11
 6. ПАТ БРОКБІЗНЕСБАНК 11
 7. ПАТ БРОКБІЗНЕСБАНК 11
 8. ПАТ БРОКБІЗНЕСБАНК 12
 9. ПАТ БУДІНВЕСТ 4 19
 10. ПрАТ БУДІНВЕСТ-2 13
 11. ПрАТ ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ /

МІРОШНІКОВА ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

5

 12. ПАТ ГАЗОВІ МЕРЕЖІ 19
 13. ПрАТ ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" 7
 14. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ 

ЗАВОД
21

 15. ПрАТ ЖИТОМИРСЬКЕ 
ОБЛАГРОПРОМЕНЕРГО

14

 16. ЗАТ ЗАКАРПАТІНВЕСТ 4
 17. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ
14

 18. ПАТ ІНВЕСТФІНАНС "КОРУНД" 16
 19. ПАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 

СІЛЬГОСПТЕХНІКА
9

 20. ПАТ КИЇВШЛЯХБУД 16
 21. ПрАТ КОБОС 13
 22. ПАТ КОД ІНВЕСТ 22
 23. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" 14
 24. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" 17
 25. ПрАТ КОМПАНІЯ "Д.І.Б." 18
 26. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 4
 27. ПАТ ЛФС СЕРВІСЕС 23
 28. ПАТ МЕБЛІ 14
 29. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"
24

 30. ПАТ ОДЕСЬКА ТЕЦ 10
 31. ПАТ ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС 17
 32. ПАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
6

 33. АТ ПКТБ "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" 24
 34. ПАТ ПОЛТАВСЬКА ФІРМА 

"ВОРСКЛА"
14

 35. ПрАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ 
"ПОДІЛЛЯ"

3

 36. ПрАТ РЕЗОНАНС 10
 37. ПАТ САД 9
 38. ПАТ СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 

УПРАВЛІННЯ
17

 39. ПАТ СУМИ-ЛАДА 20
 40. ПАТ СУМИРИБГОСП 7
 41. ПАТ СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
8

 42. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 18
 43. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК" 5
 44. ПАТ ТРЕЙД ОЙЛ 18
 45. ПАТ ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-3" 24
 46. ПрАТ ТРУБОСТАЛЬ 8
 47. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 

КОМПАНІЯ – МИКОЛАЇВ
16

 48. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК 13
 49. ПАТ УКРФАРМ-ІНВЕСТ 21
 50. ПрАТ УР СП "ТОРГОВИЙ ДІМ ТРІУМФ" 5
 51. ПАТ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА 

КОЛЕКТ" 
23

 52. ПрАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 22
 53. ПАТ ФАРМАК 19
 54. ПАТ ФАСТІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КОЗАК"
12

 55. ПрАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
"АКТИВ" 

15

 56. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА 
ІНВЕСТ" 

22

 57. ПАТ ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ 
ІНІЦІАТИВИ

20

 58. ПАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 4

 59. ПАТ ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" 20
 60. ПАТ ЧОРНОБАЇВСЬКЕ 23
 61. ПрАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 

"ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"
15

СЬОГОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

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 №19205-9005 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 
“Інформаційно-видавничий 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) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

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, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125429
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
14.02.2014 р. 

Офіційне видання національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(ціна передплати на 
місяць — 105,50 грн 
на рік — 1266,00 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


