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НКЦПФР традиційно повідомляє про 
результати свого засідання 

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре-
гулятора фондового ринку, що відбулося 23 березня 
2015 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Щодо схвалення проекту Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо підвищення 
рівня корпоративного управління в акціо-
нерних товариствах»

прийнято 
рішення

2. Про погодження внутрішніх документів 
СРО «Українська асоціація інвестиційно-
го бізнесу» (змін до них)

прийнято 
рішення

3. Про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі цінними па-
перами ТОВ «ФІНАСТА» ідентифіка-
ційний код юридичної особи  
34762675

прийнято 
рішення

4. Щодо анулювання ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фон-
довому ринку – депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяльності депози-
тарної установи ТОВ «Фондова компанія 
«Меридіан»

прийнято 
рішення

5. Щодо погодження набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондо-
вого ринку (Мірошниченком С. І.)

прийнято 
рішення

6. Щодо звіту ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ФІНАС-
СІС ПРОМГРУПП» ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРА-
ТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІН-
ВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято 
рішення

7. Щодо звіту пайового венчурного неди-
версифікованого закритого інвестиційно-
го фонду «Інвестлайн» ТОВ «Компанія з 
управління активами «Співдружність Ес-
сет Менеджмент»

прийнято 
рішення

8. Про анулювання ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) ТОВ  «КУА АПФ 
«АЛЬФА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ»

прийнято 
рішення

9. Про схвалення проекту Розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про надання 
дозволу на проведення перевірок Націо-
нальною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення»

прийнято 
рішення

10. Про схвалення проекту Розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про надання 
дозволу на проведення перевірок учасників 
ринку цінних паперів Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку»

прийнято 
рішення
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11. Про погодження проекту наказу Мі-
ністерства фінансів України «Про затвер-
дження Порядку надання інформації 
щодо відстеження (моніторингу) фінан-
сових операцій»

прийнято 
рішення

без заува-
жень

12. Про затвердження змін до Плану ро-
боти Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2015 рік, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 
16.12.2014 №1723 та Плану роботи Комі-
тетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2015 рік, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 
16.12.2014 №1724

прийнято 
рішення

13. Про затвердження Змін до Вимог до 
програмних продуктів, які використову-
ються на фондовому ринку, та програм-
ного забезпечення автоматизованих, 
інформаційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем, призначе-
них для здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку, депозитарної 
діяльності Центрального депозитарію 
цінних паперів (МЮУ)

прийнято 
рішення

(реєстрація 
МЮУ)

14. Щодо внесення змін до рішення 
НКЦПФР від 11.09.2012 № 1239

прийнято 
рішення

15. Інформація щодо колегіального роз-
гляду справ про правопорушення на рин-
ку цінних паперів уповноваженими осо-
бами Комісії

до відома

16. Про затвердження Положення про 
конкурс з визначення уповноважених 
рейтингових агентств (МЮУ)

прийнято 
рішення

(реєстрація 
МЮУ)

17. Про визнання таким, що втратило 
чинність рішення Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 
19  жовтня 2006 року № 1040 (МЮУ)

прийнято 
рішення

(реєстрація 
МЮУ)

18. Про затвердження Змін до Плану ро-
боти Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку на 2015 рік і Змін 
до Плану роботи Комітетів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на 2015 рік

прийнято 
рішення

19. Про схвалення проекту рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку «Про затвердження Змін до Поло-
ження про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу (щодо 
удосконалення порядку емісії облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обі-
гу)» (для оприлюднення)

рішення 
схвалено

(для опри-
люднення)

20. Щодо реєстрації випуску та проспек-
ту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства «Херсонський маслозавод», 
що пропонуються для приватного розмі-
щення

прийнято 
рішення

21. Щодо реєстрації випуску та проспек-
ту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства «Племптахорадгосп «Бро-
варський», що пропонуються для при-
ватного розміщення

прийнято 
рішення

22. Щодо реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Банк інвести-
цій та заощаджень»

прийнято 
рішення

23. Щодо реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Піреус Банк 
МКБ»

прийнято 
рішення

24. Щодо реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Аграрний ко-
мерційний банк»

прийнято 
рішення

25. Щодо зупинення обігу акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Агрофірма 
«Авіс»

прийнято 
рішення

26. Щодо зупинення обігу акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Птахофа-
брика «Перше Травня»

прийнято 
рішення

27. Щодо зупинення обігу акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Авангард»

прийнято 
рішення

28. Щодо зупинення обігу акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Кросс П/Ф 
«Зоря»

прийнято 
рішення

29. Щодо зупинення обігу акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Кіров-
ський»

прийнято 
рішення

30. Щодо зупинення обігу акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Чорнобаїв-
ське»

прийнято 
рішення

31. Щодо зупинення обігу акцій Приват-
ного акціонерного товариства «Черні-
вецька птахофабрика»

прийнято 
рішення

32. Щодо скасування реєстрації випуску 
акцій та анулювання свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій Приватного акціо-
нерного товариства «Вербена»

прийнято 
рішення

33. Щодо скасування реєстрації випуску 
акцій та анулювання свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій Закритого акціо-
нерного товариства «Науково-виробниче 
підприємство «Енергоресурс»

прийнято 
рішення

34. Щодо скасування реєстрації випуску 
акцій та анулювання свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій Відкритого акціо-
нерного товариства «Дніпропетровське 
монтажно-пусконалагоджувальне під-
приємство»

прийнято 
рішення

35. Щодо відмови у скасуванні реєстрації 
випуску акцій та анулюванні свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Спец-
техоснастка»

прийнято 
рішення

36. Щодо внесення змін до рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.12.2014 № 1809

прийнято 
рішення
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37. Про розгляд скарги генерального агент-
ства по туризму в Чернівецькій області – 
відкритого акціонерного товариства «Турис-
тичний комплекс «Черемош» від 23.12.2014 
№ 443 на постанову про накладення санкції 
за правопорушення на ринку цінних паперів 
від 05.12.2014 № 480-ПР-4-Е

постанову 
про накла-
дення санк-

ції  – залиши-
ти без змін, а 
скаргу – без 
задоволення

38. Про розгляд скарги публічного акціо-
нерного товариства «Київська міжоблас-
на спеціальна науково-реставраційна 
проектно-виробнича майстерня» від 
24.12.2014 №123 на постанову про на-
кладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 10.12.2014 
№1756-ЦД-1-Е

постанову 
про накла-
дення санк-

ції – скасува-
ти, а справу 

направити на 
новий роз-

гляд

ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала,  
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
начальника Дніпровського територіального управління, на 
підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 16.03.2015р. № 62 К, пункту 5 Рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 24.10.2013р. 
№2484, підпункту 3 пункту 1 Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Про делегування повно-
важень територіальним органам Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» від 23 липня 2013 року 
№  1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13  серпня 2013 року за № 1390/23922, пункту 9 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами), та відповідно до інформації від 
органу державної статистики від 06.03.2015р. № 15-09/617, 
що отримано 17.03.2015р. від Головного управління статис-
тики у Запорізькій області про припинення ВІДКРИТОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИШИБСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ (72013, Запорізька обл., Михайлів-
ський  р-н, смт. Пришиб, вул. Елеваторна, буд. 1, код за 
ЄДРПОУ – 00951600) у зв’язку з його ліквідацією, скасовано 
реєстрацію випуску акцій вІдКРитоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва ПРиШиБСЬКий КоМБІНат ХлІБоПРо-
дУКтІв. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИШИБ-
СЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ (код за ЄДРПОУ 
- 00951600) № 203/08/1/99 від 30 липня 1999 року, видане 
Запорізьким територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№  7-дН-1-С-а від 20 березня 2015 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 

начальника Дніпровського територіального управління, що 
діє на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 16.03.2015р. № 62 К, Рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. № 2484 «Про надання повноважень уповнова-
женої особи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», підпункту 1) пункту 1 Рішення Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№  1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), скасовано реєстрацію випуску акцій ПУБлІЧ-
НоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «ІНвеСтиЦІйНа 
КоМПаНІя «тРУдІНвеСт» (69035, м. Запоріжжя, вул. 40 
Років Радянської України, буд. 62, офіс 17, код за ЄДРПОУ  – 
23853679) у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства. 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «ТРУДІНВЕСТ» № 185/08/1/10 від 8 грудня 2010 
року, дата видачі: 27  травня 2011 року, видане Запорізьким 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку – розпорядження № 8-дН-1-С-а 
від 20 березня 2015 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, началь-
ника Західного територіального управління, на підставі під-
пункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про 
делегування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 
року за № 1390/23922, пункту 5 рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та пунк-
ту 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року 
за № 822/23354, зупинено обіг акцій відкритого акціонерно-
го товариства «Ківерцівське атП 10765» (45200, Волин-
ська область, м. Ківерці, вул. Комунальна, 14д, код ЄДРПОУ: 
05461102) у зв'язку з припиненням акціонерного товариства 
шляхом його ліквідації на підставі рішення чергових загаль-
них зборів акціонерів - розпорядження № 21-ЗХ-2-З від 
20  березня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, що діє 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484, на підставі п.п. 1 
п. 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про делегування 
повноважень територіальним органам Національної комісії 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за № 1390/23922, 
та пунктів 2-3 розділу І «Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій», затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013р. 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013р. за № 822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій Приватного акціонерного товариства «Золочів-
ський елеватор» (80700, вул. Вокзальна, 31, м. Золочів, 
Львівської області; код ЄДРПОУ – 00954857) у зв'язку з пе-
ретворенням акціонерного товариства. Дублікат свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного то-

вариства «Золочівський елеватор» № 37/13/1/10 (дата реє-
страції випуску: 14.09.2010р.), виданий 17.03.2015 року За-
хідним територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №  09-ЗХ-1-С-а від 20 березня 2015 року.

23.03.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

Директор ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«ГотелЬ УКРаїНа» (далі - Товариство) (місцезнаходження: м. Луцьк, 
вул. Словацького, 2) повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів 
ПрАТ «Готель Україна» відбудуться «24» квітня 2015  року за адресою: 
м.  луцьк, вул. Словацького, 2 в приміщенні конференц залу без номера.

Початок Зборів о 15:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представни-
ків) буде здійснюватись в день проведення зборів з 14.30 до 14.55 за міс-
цем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2014 рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 

2014 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а та-

кож документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної 
особи - акціонера Товариства.

- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіре-
ність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змо-
гу ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м. Луцьк, вул. 
Словацького, 2 (кабінет «бухгалтерія»). Контактна особа – Гончарук На-
талія Миколаївна, тел. 0332/780139/.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період

звітний
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 21725 20678
Основні засоби 19585 18726
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 44 15
Сумарна дебіторська заборгованість 1974 1831
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Нерозподілений прибуток -17256 -16966
Власний капітал 590 590
Статутний капітал 1092 1092
Довгострокові зобов'язання 8612 16770
Поточні зобов'язання 28686 19192
Чистий прибуток (збиток) -290 -2264
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4368 4368
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 40

директор  тягунова а.а.

Шановний акціонер!

Пат «лЬвІвХІМ» (далі Товариство), код ЄДРПОУ 01882344, 
яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79024, м. Львів, вул. Меха-
нічна, 2, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 25 квітня 2015 р. о 10.00 год. за адресою: 
м.  львів, вул. Механічна, 2 (кабінет № 5, 1 поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійсню-
ватися 25 квітня 2015 р. з 09.00 до 09.30 год. за місцем проведення 
зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 21 квітня 2015 р.

Перелік питань, 
що виноситься на голосування 

(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління (Комісії 

з припинення (перетворення) ПАТ «Львівхім») за результатами діяльності 
Товариства у 2014 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
про роботу за звітний період.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
про роботу за звітний період, висновок Ревізійної комісії відносно річного 
звіту та балансу ПАТ «Львівхім».

5. Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства, 
висновку Ревізійної комісії.

6. Порядок розподілу прибутку ПАТ «Львівхім», отриманого у звітному 
періоді, визначення порядку покриття збитків.

7. Про припинення (перетворення) ПАТ «Львівхім».
Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що засвід-

чує особу акціонера (представника акціонера); доручення на право участі 
у загальних зборах (для представників). 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що пов’язані з поряд-
ком денним зборів, з 15 квітня 2015 р. у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за 
адресою: м. Львів, вул. Механічна, 2, кабінет № 4. Тел. для довідок: 
(032)  294-88-47, 294-88-48.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента 

Пат «львівхім» за 2013-2014 рр.
Найменування показника період

2014 р. 2013 р.
Усього активів 3870 3064
Основні засоби 1046 1064
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2018 1361
Сумарна дебіторська заборгованість 586 579
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-136 (-43)

Власний капітал 654 747
Статутний капітал 1320 1320
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1896 968
Чистий прибуток (збиток) (31) (43)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1759976 1759976
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

32 33

Голова Правління (Комісії з припинення (перетворення) Пат «львів-
хім») С.л. Червонюк
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Шановні акціонери!

Спостережна Рада ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «УКРСоЦБаНК» 

(код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.  Ковпа-
ка, 29) повідомляє про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» 
24 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: 

«Президент Готель», Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, 
1-й  поверх, кімн. № 1 (Конференц-центр)

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК».
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК». 
3. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК». 
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання 

основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 
2014  рік, та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» на 2015 рік. 

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» за 2014 рік. 

6. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 
2014  рік. 

7. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік 
та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених 
висновків. 

8. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результа-
ти фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік, у 
тому числі його дочірніх підприємств, та затвердження заходів за результа-
тами розгляду вищезазначених висновків. 

9. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» за 2014 рік. 

10. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів ді-
яльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік, у тому числі його дочірніх під-
приємств. 

11. Про покриття збитків, отриманих ПАТ «УКРСОЦБАНК» за результа-
тами діяльності у 2014 році.

12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяль-
ності у 2014 році та затвердження їх розміру. 

13. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК». 

14. Про кількісний склад Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
15. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
16. Обрання голови Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення 

з головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Обрання уповноважених осіб для підписання цих договорів. Встанов-
лення розміру винагороди голови та інших членів Спостережної Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних 
виплат.

18. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
шляхом затвердження його в новій редакції. 

19. Внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження 
в новій редакції. 

20. Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію Публічного акці-
онерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій 
редакції. 

21. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного ак-
ціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій 
редакції.

22. Внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонер-

ного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій ре-
дакції. 

Реєстрація учасників річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» (далі – Збори акціонерів Банку) буде здійснюватись 24 квітня 
2015 року за місцем проведення Зборів акціонерів Банку з 09:30 до 
10:30  год. (за київським часом). 

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати пас-
порт, а також документи, які підтверджують їх повноваження. Для керівника 
акціонера-юридичної особи – витяг із ЄДР.

Для інших представників акціонера – паспорт та посвідчену згідно з чин-
ним законодавством України довіреність на право участі та голосування на 
Зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Бан-
ку, буде складено станом на 24-у годину 20 квітня 2015 року. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть 
ознайомитися до 24 квітня 2015 року, за адресою: 03150, 
м. Київ,вул.  Ковпака, 29, кім. 301, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 
години, а в день проведення Зборів акціонерів Банку – 24 квітня 2015 
року – за місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рі-
шень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, надаються 
акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отри-
маного Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) ро-
бочі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення нада-
ються в паперовому вигляді. 

В день проведення Зборів акціонерів Банку документи (матеріали) на-
даються акціонеру для ознайомлення за місцем проведення Зборів акціо-
нерів Банку без попереднього письмового запиту. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми (матеріалами) – Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» або особа, яка 
виконує його обов’язки.

Відповідальний виконавець – начальник відділу підтримки органів 
корпоративного управління та роботи з акціонерами банку управління 
загально-правової підтримки Юридичного департаменту Банку Рубанко 
Олена Олексіївна. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46,  
+38 (044)  205-45-48.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Пат  «УКРСоЦБаНК»*

(тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 48 078 447 43 620 437
Основні засоби 2 855 643 2 836 406
Довгострокові фінансові інвестиції 7 031 9 819
Запаси 1 333 259 843 846
Сумарна дебіторська заборгованість 154 314 164 738
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 014 671 4 890 333
Нерозподілений прибуток -3 806 934 -564 150
Власний капітал 6 140 094 9 259 962
Статутний капітал
в т.ч.зареєстрований статутний капітал

2 611 355
-

1 940 375
1 814 515

Довгострокові зобов'язання та поточні 
зобов’язання

41 938 353 34 360 475

Чистий прибуток (збиток) -3 365 759 -1 153 572
Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

18 457 355 105 18 133 364 107

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

102 972 876 54 330 590

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

20 842 7 615

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4 821 6123

*Дані ,наведені у таблиці, є попередніми та можуть бути уточнені
Спостережна Рада Пат «УКРСоЦБаНК»

Уточнення до повідомлення
про проведення 31 березня 2015 р. чергових Загальних зборів акціонерів 
ПРат «одеСЬКа КІНоСтУдІя» (код ЄДРПОУ 33932816) за 

підсумками діяльності товариства у 2013 та 2014 роках, опублікованого у 
Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку» № 39 від 26.02.2015 р.
Загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія» відбудуться 

31  березня 2015 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. одеса, 
Французький бульвар, 33, кімн. 226, яка розташована на другому по-
версі адміністративної будівлі товариства (реєстрація акціонерів або їх 
представників проводитиметься в день і за місцем проведення чергових 
Загальних зборів акціонерів з 12:00 до 12:50, кімн. 226).

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «лІвоБе-
РеЖЖяІНвеСт», код ЄДРПОУ – 35391700, що знаходиться за 
адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, нада-
лі  – Товариство, повідомляє про проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 29 квітня 
2015 року за адресою (місце проведення Зборів): м. Київ, бульвар та-
раса Шевченка, будинок 33, поверх 13 (кімната для переговорів).

Початок Зборів о 12.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 11.00 до 12.00 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасників Зборів необхідно мати:

- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 

оформлену згідно вимог чинного законодавства України, і документ, що 
посвідчує особу.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік 

та покриття збитку за 2014 рік. 
5. Про значні та інші правочини.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення цих Зборів, у 
порядку, встановленому чинним законодавством України, а саме: станом 
на 23 квітня 2015 року.

З документами порядку денного можна ознайомитися в будь-який день 
протягом робочого тижня (з 9.00 до 18.00) до дати проведення Зборів, за 
адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 
13. Відповідальною особою за ознайомленням з документами щодо по-
рядку денного є генеральний директор Товариства.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном 
(044) 569-67-07. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 2014 
рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 617 985,8 590 449,3
Основні засоби 333 714,2 344 255,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 279 024,6 245 554,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 3148,1 639,0
Нерозподілений прибуток -564 937,8 9 470,6
Власний капітал -564 378,8 0,0
Статутний капітал 550,0 550,0
Довгострокові зобов'язання 935 705,3 498 683,4
Поточні зобов'язання 246 668,3 103 678,7
Чистий прибуток (збиток) -552 153.8 9 470,6
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) 

34 9

Генеральний директор  в.д. Білощицький

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ХеРСоНСЬКий РеМоНтНо-МоНтаЖНий 
КоМБІНат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25/04/2015 року о 
10:00 за адресою: 73036, м.  Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 136. Реєстра-
ція акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 
9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі 
мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціоне-
рів  – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує 
особу (паспорт)

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних 

зборів. 

2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 

2014 рік.
5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2014 рік.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-

риством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, 
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою : 73036, м. Херсон, 
вул. 40-річчя Жовтня, 136 з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю). Телефон для довідок : 0552 34-44-50.

директор ПРат «Херсонський РМК»  ареп’єв в.а.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе то-
ваРиСтво "доНеЦЬКий 
МеталУРГIйНий Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00191164
3. Місцезнаходження 83062, м. Донецьк, вул. Iвана 

Ткаченка, буд. 122
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 385-04-28 (062) 217-25-26
5. Електронна поштова адреса osp@dmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

pao.dmz.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
- Наглядовою радою Товариства 18.03.2015 року прийняте рiшення 

про змiну складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження Голо-
ви Правлiння – генерального директора Селiверстова Олександра Євге-
новича, що перебував на посадi з 16.05.2014р. по 18.03.2015р. включно. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення 
прийняте та оформлене протоколом №54 засiдання Наглядової ради То-
вариства вiд 18.03.2015р. Рiшення прийняте у зв`язку iз поданням посадо-
вою особою вiдповiдної заяви. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

- Наглядовою радою Товариства 18.03.2015 року прийняте рiшення про 
змiну складу посадових осiб, а саме: обрано на посаду члена Правлiння 
Товариства Мiньковського Iгоря Давидовича на строк з 19.03.2015р. по 
15.05.2017р. включно. Посадова особа останнi п’ять рокiв обiймала посади: 
начальника виробничого вiддiлу, заступника директора з якостi - начальни-
ка вiддiлу якостi та сертифiкацiї продукцiї. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте та оформлене протоко-
лом №54 засiдання Наглядової ради Товариства вiд 18.03.2015р. Рiшення 
прийняте у зв`язку iз припиненням повноважень особи, що ранiше займала 
цю посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, акцiями Товариства не володiє.

- Наглядовою радою Товариства 18.03.2015 року прийняте рiшення про 
змiну складу посадових осiб, а саме: обрано виконуючим обов’язки голови 
Правлiння – генерального директора Товариства Мiньковського Iгоря Дави-
довича на строк з 19.03.2015р. до обрання голови Правлiння – генерального 
директора Товариства. Посадова особа останнi п’ять рокiв обiймала посади: 
начальника виробничого вiддiлу, заступника директора з якостi - начальника 
вiддiлу якостi та сертифiкацiї продукцiї. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте та оформлене протоколом 
№54 засiдання Наглядової ради Товариства вiд 18.03.2015р. Рiшення при-
йняте у зв`язку iз припиненням повноважень особи, що ранiше займала цю 
посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, акцiями Товариства не володiє.

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 Мiньковський Iгор Давидович
в.о. Голови Правлiння  – 
генерального директора 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.03.2015
(дата)
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На підставі статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» 
ПРат  «КРаСНоПоляНСЬКий ПІщаНий КаР’єР» по-
відомляє, що загальні збори акціонерів ПрАТ «Краснополянський піщаний 
кар’єр» відбудуться 28 квітня 2015 року о 14.00 за адресою: с. Красна По-
ляна, великоновосілківський р-н, приміщення адмінкомбінату, 2 по-
верх. Реєстрація акціонерів розпочинається о 13.00 і закінчується о 13.45. 

Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати: акціонерам – доку-
мент, що засвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, 
що засвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі на загальних 
зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах ПрАТ «Краснополянський піщаний кар’єр» - 22 квітня 2015 
року (станом на 24 годину). Особа, відповідальна за здійснення реєстрації 
акціонерів – Колбаєв О.В. (телефон 063- 861-75-37)

Акціонери, які бажають ознайомитись з матеріалами, з питань, внесе-
них до порядку денного загальних зборів можуть це зробити у приміщенні 
адмінкомбінату ПрАТ «Краснополянський піщаний кар’єр», 2 поверх, кож-
ного робочого дня, по 28 квітня 2015 року включно, з 08 по 17 годину кож-
ного дня, а у день проведення зборів – також за місцем їх проведення. 

З питань ознайомлення із зазначеними матеріалами звертатись до 
Колбаєва О.В. (телефон 063- 861-75-37).

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних 

Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря 
та Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства. 

4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків 
Ревізора Товариства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 

за підсумками роботи в 2014 році, прийняття рішення про виплату дивідендів. 
7. Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня при-
йняття рішення, надання повноважень на вчинення значних правочинів.

8. Прийняття рішення про продаж основних засобів Товариства.
9. Затвердження бюджету Товариства на 2015 рік.

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

Найменування показника Період
2013 р. 2014 р.

Усього активів 9989,7 10154,4
Незавершені капітальні інвестиції 1110,8 719,3
Основні засоби (залишкова вартість) 7745,4 7271,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 302,0 614,3
Сумарна дебіторська заборгованість 348,6 1530,8
Грошові кошти ті їхні еквіваленти 456,7 0,4
Нерозподілений прибуток (4172,6) (4418,2)
Власний капітал 5786,8 5541,2
Статутний капітал 4100,0 4100,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4202,9 4613,2
Чисельність працівників 26 19

Генеральний директор а.в. Мкртчян

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

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

емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№ 1/2015 від 20.03.2015) припинені повноваження ревізора Дем'янчук Ган-

ни Михайлівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). 
Перебувала на посаді з 28.09.2011. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№ 1/2015 від 20.03.2015) обрано ревізором Трофименко Олександру Ві-
кторівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом 
останніх п'яти років не працювала. Особу обрано на три роки. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правління тараненко д. Г.  20.03.2015 р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ФоНдова КоМПаНІя «автоалЬяНС-ІНвеСт»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРПаН-
ГРУП», код ЄДРПОУ 34530278, що знаходиться за адресою: 01032, 
м.  Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, надалі – Товариство, 
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 29 квітня 2015 року за адре-
сою (місце проведення Зборів): м. Київ, бульвар тараса Шевченка, бу-
динок 33, поверх 13 (кімната для переговорів).

Початок Зборів о 10.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 09.00 до 10.00 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасників Зборів необхідно мати:

- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 

оформлену згідно вимог чинного законодавства України, і документ, що 
посвідчує особу.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік 

та покриття збитку за 2014 рік. 
5. Про зміну виконавчого органу Товариства.
6. Про значні та інші правочини.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення цих Зборів, у 
порядку, встановленому чинним законодавством України, а саме: станом 
на 23 квітня 2015 року.

З документами порядку денного можна ознайомитися в будь-який день 
протягом робочого тижня (з 9.00 до 18.00) до дати проведення Зборів, за 
адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13. Від-
повідальною особою за ознайомленням з документами щодо порядку 
денного є генеральний директор Товариства.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном 
(044) 569-67-08.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.) 
Найменування показника Період

Звітний 
2014 рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 254 032,2 258 670,4
Основні засоби 184 836,4 191212,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 67 422,9 67 322,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 33,6 135,2
Нерозподілений прибуток -833 153,0 0,0
Власний капітал - 832 684,2 0,0
Статутний капітал 468,8 468,8
Довгострокові зобов'язання 724 722,4 379 445,6
Поточні зобов'язання 361 994,0 167 900,6
Чистий прибуток (збиток) -543 866,2 -25 847,1
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) 22 9

Генеральний директор  М.о. Баранова
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аНаНЬїв-
СЬКе автотРаНСПоРтНе ПІдПРиєМСтво - 15112»

код за ЄДРПОУ 03115005, місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: 66400 Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Незалежності, б.117, 
корп. а повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
призначені на 29 квітня 2015 року об 10.00. за місцезнаходженням товари-
ства: 66400 одеська обл., м. ананьїв, вул. Незалежності, б.117, корп. а 
(адмінбудівля, кабінет керівника).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ста-
ном на 19.00 23 квітня 2015 року у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про 
народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фі-
зичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший доку-
мент, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до 
чинного законодавства України.

Порядок денний :
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження роз-

міру річних дивідендів
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради у зв’язку із закінченням строку повноважень.
9. Обрання членів наглядової ради.
10 Затвердження умов цивільно - правових договорів , що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових 
договорів з членами наглядової ради .

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії у зв’язку із закінченням строку повноважень.

12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами ревізійної комісії , встановлення розміру їх винагороди , об-

рання особи яка уповноважується на підписання цивільно- правових дого-
ворів з членами ревізійної комісії.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів правління 
у зв’язку із закінченням строку повноважень.

15. Обрання голови та членів правління , затвердження умов трудових до-
говорів з головою та членами правління , встановлення розміру їх винагороди. 

16. Реалізація,ліквідація та списання нерентабельних транспортних за-
собів, обладнання та споруд.

17. Про повну ліквідацію акціонерного товариства та про призначення 
ліквідаційної комісії.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 66400 Одеська обл., 
м. Ананьїв, вул. Незалежності, б.117, корп. А, кабінет бухгалтерії в понеді-
лок, середу, п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці 
їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Горішок 
Анастасія Анатоліївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів 
надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (04863) 21023 факс (04863) 22929 Наглядова рада 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 104,7 97,4
Основні засоби 89,5 84,7
Довгострокові фінансові інвестиції --
Запаси 2,0 2,1
Сумарна дебіторська заборгованість 7,0 4,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 2,6
Нерозподілений прибуток (збиток) (118,8) (117,8)
Власний капітал 88,2 87,2
Статутний капітал 105,3 105,3
Довгострокові зобов’язання - --
Поточні зобов’язання 16,5 10,2
Чистий прибуток (збиток) (-1) ( 0 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 105,28 105,28
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 7

Голова Правління
Прат « ананьївське атП- 15112 »  Буляндра І.в.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ГРаНд-
ІНвеСт», код ЄДРПОУ – 35391715, що знаходиться за адресою: 01032, 
м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, надалі – Товариство, 
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 29 квітня 2015 року за адре-
сою (місце проведення Зборів): м. Київ, бульвар тараса Шевченка, буди-
нок 33, поверх 13 (кімната для переговорів).

Початок Зборів о 11.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 10.00 до 11.00 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасників Зборів необхідно мати:

- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 

оформлену згідно вимог чинного законодавства України, і документ, що по-
свідчує особу.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік та 

покриття збитку за 2014 рік. 
5. Про значні та інші правочини.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення цих Зборів, у по-
рядку, встановленому чинним законодавством України, а саме: станом на 
23 квітня 2015 року.

З документами порядку денного можна ознайомитися в будь-який день 
протягом робочого тижня (з 9.00 до 18.00) до дати проведення Зборів, за 

адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13. Відпо-
відальною особою за ознайомленням з документами щодо порядку денно-
го є генеральний директор Товариства.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном 
(044) 569-67-07.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014 рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 275243,6 329847,7
Основні засоби 97661,2 100613,3
Довгострокові фінансові інвестиції 22342,5 22055,5
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 152202,8 204143,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 117.1 102,2
Нерозподілений прибуток -382414,6 -105003,0
Власний капітал 0,0 0,0
Статутний капітал 550,0 550,0
Довгострокові зобов'язання 344261,0 200964,5
Поточні зобов'язання 1376,6 781,1
Чистий прибуток (збиток) -277411,6 -2583,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 14
Генеральний директор  в.д. Білощицький

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



№56, 24 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

 інформаційне повідомлення
ШаНовНІ аКЦІоНеРи! 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «НеПтУН СолаР» 

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «24» квітня 2015 року об 12.00 годині

за адресою: 56520, Миколаївська область, вознесенський район, 
с.  таборівка, пл. Центральна, буд. 1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (24 квітня 2015 р.) з 11.00 години до 11 години 
45 хвилин за адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський ра-
йон, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.

Початок зборів о 12.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 20 квітня 2015 року (пере-
лік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

ПоРядоК деННий ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв:
1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря За-

гальних зборів.
2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фік-

сування процесу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Звіт про кор-

поративне управління. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради та Звіту про корпоративне управ-
ління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяль-
ності та баланс ПрАТ «НЕПТУН СОЛАР» за 2014 рік. 

7.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у новій редакції та затвердження Статуту Товариства в но-
вій редакції . Надання повноважень уповноваженій особі Товариства 
на підписання Статуту в новій редакції.

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

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття 
збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік з врахуван-
ням вимог чинного законодавства. Прийняття рішення щодо диві-
дендів.

10. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які бу-

дуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товари-
ства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства

12. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства можуть бути внесені кожним акціонером 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. 
Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рі-
шень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій 
формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціоне-
ра, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціо-
неру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо про-
позиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів 
Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що 
належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, 

пл.  Центральна, буд. 1
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і 

є  необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (56520, Микола-
ївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1) 
у робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних 
зборів – за місцем їх проведення : 56520, Миколаївська область, Вознесен-
ський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.

довідки за телефонами: (0512) 50-03-17 та за місцем знаходження 
Товариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Табо-
рівка, пл. Центральна, буд. 1). 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2014 р.(тис. грн.)* 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів   778830  776759
Основні засоби   672902  763326
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси  1469  1428
Сумарна дебіторська заборгованість  46557  4730
Грошові кошти та їх еквіваленти  7055  196
Нерозподілений прибуток  (171381)  18142
власний капітал  68445  257968
Статутний капітал  239826  239826
Довгострокові зобов'язання  675008  435478
Поточні зобов'язання  35377  83313
Чистий прибуток (збиток)  (189523)  23143
Середньорічна кількість акцій (шт.)  239826000  239826000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 
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Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом. 

Генеральний директор  о.М.Чайка

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIо-

НеР Не товаРиСтво 
«ПеЧеНIЗЬКий 
«аГРотеХСеРвIС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 21196438
3. Місцезнаходження емітента 62800 смт Печенiги пров. Б.

Хмельницького, 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0576561157 0576561157
5. Електронна поштова адреса емітента agrotex@nr-avers.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://agrotex.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про зміну власників 
акцій, яким належить 10 i біль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцій

На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ 
«Національний депозитарій України» на облікову дату 02.03.2015 р. та 
отриманого від депозитарію 23.03.2015 р., стала відома інформація про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій, а саме: власник акцій - фізична особа, що володів пакетом акцій в роз-
мірі 30200 шт. (18,59468 % голосуючих акцій) зменшив за рахунок продажу 
свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 0 шт. (0,00 % голо-
суючих акцій). У полі «дата зміни» не проставлено дату, оскільки емітенту 
не відома дата переходу прав власності на цінні папери.

На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 
ПАТ  «Національний депозитарій України» на облікову дату 02.03.2015 р. 
та отриманого від депозитарію 23.03.2015 р., стала відома інформація про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій, а саме: фізична особа, що володів пакетом акцій в розмірі 0 шт. (0,00 % 
голосуючих акцій) збільшив за рахунок купівлі свій пакет акцій, в результаті 
чого, пакет акцій складає 30200 шт. (18,59468 % голосуючих акцій). У полі 
«дата зміни» не проставлено дату, оскільки емітенту не відома дата пере-
ходу прав власності на цінні папери.

директор ____________ Русанов віктор вікторович
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 інформаційне повідомлення
ШаНовНІ аКЦІоНеРи! 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«БолГРад СолаР» 

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «24» квітня 2015 року об 10.00 годині

за адресою: 69731, одеська область, Болградський район, с.  Заліз-
ничне, вул. толбухіна, буд. 92. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (24 квітня 2015 р.) з 09.00 години до 09 години 
45 хвилин за адресою: 69731, Одеська область, Болградський район, 
с.  Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92.

Початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 20 квітня 2015 року (пере-
лік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

ПоРядоК деННий ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв:
1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря За-

гальних зборів.
2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фік-

сування процесу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Звіт про корпо-

ративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяль-
ності та баланс ПрАТ «БОЛГРАД СОЛАР» за 2014 рік. 

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

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття 
збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік з врахуван-
ням вимог чинного законодавства. Прийняття рішення щодо диві-
дендів.

9. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства можуть бути внесені кожним акціонером 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. 

Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рі-
шень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій 
формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціоне-
ра, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціо-
неру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо про-
позиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів 
Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що 
належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Тол-

бухіна, буд. 92.
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 

необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (69731, Одеська 
область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92) у ро-
бочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних збо-
рів – за місцем їх проведення : 69731, Одеська область, Болградський ра-
йон, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92.

довідки за телефонами: (0482) 39-05-83 та за місцем знаходження 
Товариства (69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, 
вул. Толбухіна, буд. 92). 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  886823 910040
Основні засоби  770318 871582
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 2585 3013
Сумарна дебіторська заборгованість 107200 16185
Грошові кошти та їх еквіваленти 1973 978
Нерозподілений прибуток (374006) (50361)
власний капітал (107285) 216360
Статутний капітал 266721 266721
Довгострокові зобов'язання 988202 628815
Поточні зобов'язання 5906 64865
Чистий прибуток (збиток) (323645) (34682)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 266720820 266720820
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

4 7

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

Генеральний директор  М.С.Смолін 

Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «Цюрупинський бджолорадгосп» 

Приватне акціонерне товариство «Цюрупинський бджолорадгосп» скли-
кає загальні збори акціонерів 29.04.2015 р. об 9.00 за адресою: м.Херсон, 
75100, Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Комсомольська, 40а, кабінет 
голови правління, з таким порядком денним: 1. Обрання лічильної комі-
сії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення за-
гальних зборів акціонерів. 2. Звіт Директора ПрАТ «Цюрупинський бджо-
лорадгосп» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 
2013-2014 роки. 3. Звіт наглядової ради про підсумки господарської ді-
яльності ПрАТ «Цюрупинський бджолорадгосп» за 2013-2014 роки. 4 Звіт 
ревізора про підсумки господарської діяльності ПрАТ «Цюрупинський 
бджолорадгосп» за 2013-2014 роки. 5. Затвердження річних звітів та ба-
лансів ПрАТ «Цюрупинський бджолорадгосп» за 2013-2014 роки. 6. За-
твердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 - 2014 
роки з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Прийняття рішень 
за наслідками розгляду звітів наглядової ради, директора, ревізора за 
2013 -2014 роки. 8. Прийняття рішення про припинення ПрАТ «Цюрупин-
ський бджолорадгосп» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою 
відповідальністю, затвердження плану перетворення Товариства, поряд-
ку і умов здійснення перетворення. 9. Затвердження порядку (умов) об-
міну акцій товариства на частки (паї) у статутному капіталі товариства – 
правонаступника. 10. Створення комісії з перетворення ПрАТ 

«Цюрупинський бджолорадгосп». Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Цюрупинський бджолорад-
госп», буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2015 року. Реєстрація 
акціонерів буде здійснюватися у день проведення загальних зборів акці-
онерів з 08 години 00 хвилин до 08 години 45 хвилин за адресою місця 
проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам не-
обхідно мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіре-
ність, оформлену відповідно до законодавства України. Акціонери мо-
жуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Цюрупинський 
бджолорадгосп» — 75100, Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Комсо-
мольська, 40а кабінет голови правління у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в 
день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — голова правління - Пасацький Вадим Анатолійович. Те-
лефон для довідок: (0539) 3-50-06. Основні показники фінансово-
господарської діяльності (тис.грн.) (2013р./2014р.): Усього активів 
186,1/246,8 Основні засоби 47,5/46,4. Запаси 0/0. Сумарна дебіторська 
заборгованість 124,1/42,2. Грошові кошти та їх еквіваленти 6,1/149,7. Не-
розподілений прибуток 7,9/7,9. Власний капітал -880,4/-815,7. Статутний 
капітал 55,1/55,1. Збиток -856,2/64,7. Поточні зобов’язання 0/4,1. Кіль-
кість акцій 4029480/4029480. Чисельність працівників 1/1.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЦЮРУПиНСЬКий БдЖолоРадГоСП»
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до уваги акціонерів ПРат «НеСт-ХаННеР», 
код єдРПоУ 33308159.

Запрошуємо Вас прийняти участь у щорічних загальних зборах акціо-
нерів ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР», які відбудуться «30» квітня 2014 року о 
10-00 год., за адресою: 01135, м. Київ, вулиця Златоустівська, 11. 

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення зборів у тому ж 
приміщенні з 9-30 до 9-55 год.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження звіту виконавчого органа Товариства про діяльність 

протягом 2014 року.
4. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження звіту Наглядової ради.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження господарських договорів, укладених Товариством на 

протязі 2014 року.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
10. Затвердження повноважень виконавчого органу Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
13. Про зміну найменування (повного та скороченого) Товариства, вне-

сення змін до статуту шляхом викладення у новій редакції, затвердження 
нової редакції статуту Товариства, уповноваження осіб на проведення 
державної реєстрації внесення змін до установчих документів Товари-
ства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в зборах, складений на 
24:00  годину 13 квітня 2015р. по реєстру власників іменних цінних паперів На-
ціональним депозитарієм України. Ознайомлення з матеріалами можливо за 
адресою: м. Київ, вул.Златоустівська, 11 у робочі дні з 09-00 по 18-00 години. 

Для участі у зборах необхідно мати при собі: акціонерам – паспорт; 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену у відпо-
відності до вимог законодавства.

Телефон для довідок: (067) 500-53-01.
основні показники фінансово господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.):

Найменування показника Період
2014 2013

Усього активів 94982,0 119650,9
Основні засоби 7102,5 7255,6
Довгострокові фінансові інвестиції - 37500,5
Запаси 1,2 1,2
Сумарна дебіторська заборгованість 10831,1 7878,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 37,1 50,7
Нерозподілений прибуток -62180,1 -22596,1
Власний капітал 8335,7 8335,7
Статутний капітал 93913,5 93913,5
Довгострокові зобов’язання 29581,8 8792,3
Поточні зобов’язання 25331,1 31205,5
Чистий прибуток (збиток) -39584,0 453,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93913548 93913548
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Голова Наглядової ради  Гаврюшин М.д. 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«БУдІвелЬНІ МатеРІали»

(76000, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164 
код за ЄДРПОУ 05495880 (надалі - Товариство)
повідомляє що «24» квітня 2015 року об 11.00

за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164 
(приміщення актового залу)

відбудуться чергові загальні збори акціонерів
Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання 
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звітів Правління, Наглядової Ради Ревізійної комісії 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. 

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік за 
наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 

4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2014 р.
5. Переобрання (або підтвердження повноважень) голови та членів 

Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.
6. Про переобрання депозитарної установи, з якою заключено Договір 

про відкриття рахунків в цінних паперах. 
7. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних 

правочинів. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн) 

Найменування показника
період

звітний 
2014 рік

попередній
2013 рік

Усього активів 24080 22852
Основні засоби 7533 8213
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 5908 5547
Сумарна дебіторська заборгованість 9298 7717
Грошові кошти та їх еквіваленти 591 853
Нерозподілений прибуток 4146 1156
Власний капітал 11575 8585
Статутний капітал 1701 1701
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 12505 14267
Чистий прибуток (збиток) 2990 846
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6805176 6805176
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

139 104

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 20.04.2015 р. З матеріалами, що стосу-
ються підготовки до проведення загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазе-
пи,  164 в робочий час. (відповідальна особа Сапіжак О.Ю.) 

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціо-
нерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до 
вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених пред-
ставників буде відбуватися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведен-
ня зборів.»

Приватне акціонерне товариство «АСВЕГА-У» (надалі - Товариство) по-
відомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 
2015  року о 17 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035 
м. Київ, вул. Солом'янська, 1 на 8-му поверсі офіс № 804. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 
24.04.2015р. Реєстрація акціонерів з 16.00 до 16.45 Для участі в зборах 
необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), або довіреність 
на право участі у зборах.

ПоРядоК деННий
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на За-
гальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 
2014  р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. 5. Затвердження річного звіту, 
балансу за 2014р., розподіл прибутку Товариства.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за міс-
цезнаходженням Товариства 03035 м.Київ, вул. Солом'янська, 1 на 8-му поверсі 
офіс № 804.: - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 
16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідаль-
ною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. 
Відповідальна особа – Гончарук О.Ф. Телефон для довідок: : (044) 248-7111

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис.грн. 2013/2014 рр.)

Усього активів : 319,4/ 315,6; Основні засоби: 0/0; Довгострокові фінан-
сові інвестиції : 0/0; Запаси: 268/196; Сумарна дебіторська заборгованість: 
18/91,5; Грошові кошти та їх еквіваленти: 25,5/21,3; Нерозподілений при-
буток: 94,5/104,6; Власний капітал: 319,4/315,6; Статутний капітал: 182/182; 
Довгострокові зобов’язання: 0/0; Поточні зобов’язання: 40,9/27; Чистий 
прибуток (збиток): 22,2/10,1 ; Середньорічна кількість акцій(шт): 1820/1820; 
Кількість власних акцій, викуплених (шт) 0/0, Чисельність працівників:7 /6.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«аСвеГа-У»
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Шановний акціонер 

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

рів Публічного акціонерного товариства «Ізмаїлавтотранс», код за 
ЄДРПОУ 03115040, місцезнаходження: 68614, Одеська обл., м. Із-
маїл, вул. Чехова, 4 (далі - Товариство), які відбудуться 24 квітня 
2015 року об 10.00 за адресою: 68614, одеська обл., м. Ізмаїл, 
вул. Чехова, 4, 2-й поверх, клуб (кімната № 83). Реєстрація учас-
ників загальних зборів з 09.15 до 09.45 у день та за місцем прове-
дення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства не-
обхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), 
представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та до-
кумент, що підтверджує повноваження представника на участь у за-
гальних 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 припинення їх повноважень. 

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

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

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балан-
су Товариства за 2014 рік та його затвердження.

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

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

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

редбачених чинним законодавством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятись Товариством протягом не більш як одного року з дати при-
йняття рішення, та надання відповідних повноважень.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри Товариства можуть ознайомитись 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: 68614, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Че-
хова, 4, кімната № 72. Відповідальний за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — директор Шкондін Олександр Іванович. До-
відки за телефоном (04841) 2-55-95

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

 (тис. грн.)

Найменування
показника

період

2014 
звітний

2013 
попере-

дній
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованність
Грошові кошти та еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Численність працівників на кінець 
періоду ( осіб)

17001
16311

51
142
346
151
3099
9422
6323
3023
2583

(1635)
25292000

-

-

103

5931
5411
83
31
377
29

(4734)
(4411)

323
6729
3613

(1858)
1292000

-

-

146
директор товариства

ПовІдоМлеННя
про проведення Річних загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«оРФей» (місцезнаходження Україна, 03151, м. Київ, 
вул.  Волинська, 48/50, Код ЄДРПОУ 21631756) (надалі Товари-
ство), повідомляє, що 28 квітня 2015 року о 16 годині 00 хвилин, 
відбудуться Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонер-
ного товариства «Орфей», за адресою: Україна, 03151, м. Київ, 
вул.  волинська, 48/50, адміністративний корпус №1, 2 поверх, 
офіс №2

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних за-

гальних зборів та затвердження регламенту роботи Річних загальних 
зборів Товариства;

2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

3. Про затвердження звіту Генерального директора Товари-
ства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгля-
ду;

4. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду;

5. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Орфей» за 
2014 рік;

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
ПрАТ «Орфей» у 2014 році.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Прат  «орфей» 

за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 3969,4 4297,2
Основні засоби 3325,6 3629,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4,5 7,8
Сумарна дебіторська заборгованість 637,5 652,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 7,9
Нерозподілений прибуток 729,0 647,6
Власний капітал 3091,1 3354,8
Статутний капітал 660,6 660,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 878,3 942,4
Чистий прибуток (збиток) 81,4 145,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6606 6606
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

22 21

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загаль-
них зборах, складатиметься 22 квітня 2015 року (станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему Украї-
ни.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і 
за місцем проведення зборів з 15 год. 00 хв. до 15 год. 50 хв. 28 квітня 
2015 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу. Представникам – належно оформлену 
довіреність.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документа-
ми, що стосуються підготовки Річних загальних зборів та порядку 
денного за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 48/50, 
адміністративний корпус №1, 2 поверх, офіс №2, з 24.03.2015 року по 
28.04.2015 року, з понеділка по п’ятницю (окрім святкових днів) з 
09  год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.

Відповідальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «Орфей» За-
харків Орест Миколайович. 

Довідки за телефоном: (044) 242-18-48.
Голова Наглядової ради 
Прат «орфей»  о.М. Захарків 
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ПовІдоМлеННя
про проведення Річних загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (міс-

цезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, 
офіс  37, Код ЄДРПОУ 32071894) (надалі Товариство), повідомляє, що 28 
квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться Річні загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ка-
штан» за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, 
офіс  37.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних 

зборів та затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів Това-
риства;

2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду;

3. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду;

4. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду;

5. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Каштан» за 
2014 рік;

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
ПрАТ  «СК «Каштан» у 2014 році.

7. Про дострокове припинення повноважень Ревізора; 
8. Про обрання Ревізора, затвердження умов договору із ревізором та 

обрання особи, яка уповноважується на укладання договору із Ревізором.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності Прат «СК «Каштан» 
за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 570527 426906
Основні засоби 20398 6675
Довгострокові фінансові інвестиції 412783 291809

Запаси 3 10
Сумарна дебіторська заборгованість 87776 67726
Грошові кошти та їх еквіваленти 48604 59217
Непокритий збиток - -
Власний капітал 510540 350468
Статутний капітал 92000 92000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5502 18143
Чистий прибуток (збиток) 142922 141029
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46000 46000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

36 43

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних збо-
рах, складатиметься 22 квітня 2015 року (станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і 
за місцем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 28 квітня 
2015 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу. Представникам – належно оформлену 
довіреність.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки Річних загальних зборів та порядку денного з 
24.03.2015 року по 28.04.2015 року, з понеділка по п’ятницю (окрім святко-
вих днів) з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., за адресою: Україна, 01021, 
м.  Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

Відповідальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан» Мо-
трук Дмитро Якович.

Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.
Голова Наглядової ради Прат «СК «Каштан»  д.я. Мотрук

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СтРаХова КоМПаНІя «КаШтаН»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «РЕЙЛ», місцезнаходження 11604, 

Житомирська область, м. Малин вул. Огієнка, 61-А. (далі товариство), 
код ЄДРПОУ 30793280,

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства (далі - Загальні збори), які відбудуться 22 квітня 2015 
року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні залу засідань ПАТ «РЕЙЛ» 
за адресою: 11604, Житомирська область, м. Малин вул. огієн-
ка,  61-а.

16 квітня 2014 року - дата складання переліку осіб, які мають право 
на участь у Загальних зборах. Реєстрація акціонерів та представників 
акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться у день прове-
дення Загальних зборів з 12год.00хв. до 13год.45 хв. у залі засідань 
Товариства. Для реєстрації акціонерам Товариства при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Това-
риства (уповноваженим особам), крім того, доручення на право участі у 
зборах.

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», Ви маєте право не пізніше, як за 20 днів до дати про-
ведення Зборів надати свої пропозиції щодо порядку денного.

З проектами документів, пов’язаних з порядком денним загальних 
зборів, можна ознайомитися за адресою: 11604, Житомирська область, 
м.  Малин вул. Огієнка, 61-А у робочі дні з 9.00 до 17.00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Прудніков І.А. телефони для довідок (04133) 4-53-17; 
4-50-25 .

Порядок денний:
1. Обрання Голови і членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних збо-

рів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

5.Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік. 
7. Порядок розподілу прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін до статуту та внутрішніх положень товариства. 
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяль-
ності.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 39373 49371
Основні засоби 17940 20246
Довгострокові фінансові інвестиції 1710 1710
Запаси 7015 8713
Сумарна дебіторська заборгованість 6290 10507
Грошові кошти та їх еквіваленти 2159 6144
Нерозподілений прибуток 24298 34122
Власний капітал 9766 9766
Статутний капітал 2066 2066
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2243 3417
Чистий прибуток (збиток) -6332 141
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8263088 8263088
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

157 208

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

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«Рейл»
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Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Каланчацький 
комбінат хлібопродуктів», ідентифікаційний код 00952344, яке 
знаходиться за адресою: вул. елеваторна, буд. 5 смт. Мирне, 

Каланчацького району Херсонської області (надалі товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів товариства 

(надалі - Збори).
дата та час проведення Зборів: 28 квітня 2015 року о 13 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) 

смт.  Мирне, Каланчацький район, Херсонська область. 
Час початку реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2015 року 

об  12  год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2015 року 

о  12  год. 45 хв.
дата та час відкриття Зборів: 28 квітня 2015 року о 13 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засі-

дань) смт. Мирне, Каланчацький район, Херсонська область. 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 22 квітня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
9. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів На-

глядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Реві-
зійної комісії Товариства.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізій-
ної комісії Товариства.

для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :
 документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 довіреність на право участі у Зборах (для представників юри-

дичних та фізичних осіб)
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2014р.

Попередній
2013р.

Усього активів 73269 74611
Основні засоби (залишкова вартість) 35723 39072
Довгострокові фінансові інвестиції -- -------
Запаси 9836 21915
Сумарна дебіторська заборгованість 5754 9587
Грошові кошти та їх еквіваленти 12413 4023
Нерозподілений прибуток 34 1252
Власний капітал 68042 68760
Статутний капітал 4232 4232
Довгострокові зобов'язання -- -----
Поточні зобов'язання -- -----
Чистий прибуток (збиток) - 313 972
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16926400 16926400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 201 234

ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 
вул. Елеваторна, буд. 5, смт. Мирне, Каланчацький район, Херсонська об-
ласть, у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в кабінеті «юридичний 
відділ», в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішні-
ми положеннями Товариства.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, – Маслова олена вікторівна.

телефони для довідок : /05530/ 3-92-95
Наглядова рада Пат «Каланчацький комбінат хлібопродуктів»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КалаНЧаЦЬКий КоМБІНат ХлІБоПРодУКтІв»

ПРат «СтавищеНСЬКе
РеМоНтНо-тРаНСПоРтНе 

ПІдПРиєМСтво» 
повідомляє, що збори акціонерів ПрАТ «Ставищенське РТП» відбудуться 

24 квітня 2015 року о 12.00 
за адресою:Київська область, смт.Ставище, вул.Радянська, 8/1 

актова зала товариства.
Порядок денний.

1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження 
регламенту роботи зборів.

2.Звіт Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік.

3.Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Ставищенське РТП» 
за 2014 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Зміна поштової та юридичної адреси Товариства. 
Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 11.40 в день зборів. Дата 

складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах – на 24.00 годину 20 квітня 2015 р. Для участі в зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт і до-
ручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Отримати додатково інформацію та ознайомитись з матеріалами сто-
совно проведення загальних зборів акціонерів Товариства можна за за-
значеною адресою: Київська область, смт.Ставище, вул.Радянська, 8/1. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
головний економіст Болдовська Валентина Вікторівна. Телефон для до-
відок (04564) 2-27-67.

основні показники
фінансово-господарської діяльності

Прат «Ставищенське РтП»
(тис.грн)

Найменування Період
Звітний
2014р.

Попередній 
2013р.

Усього активів 1415 1473
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

584 615

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 189 126
Сумарна дебіторська заборгованість 83 347
Грошові кошти та їх еквіваленти 352 134
Нерозподілений прибуток 1 27
Власний капітал 1247 1244
Статутний капітал 1022 1022
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 131 196
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,0166 0,4490
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60130 60130
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників - 
всього

35 38

Голова правління Прат «Ставищенське РтП»  Смик в.в.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО»ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00120253
3. Місцезнаходження: 61051 м. Харків, Клочківська, 276
4. Міжміський код, телефон та факс: 057-337-64-90, 057-337-97-76
5. Електронна поштова адреса: po@ukemp.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТКІ 

«УКРКРАНЕНЕРГО»(надалі за текстом- Товариство), які відбулись 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) припинені повноваження члена Наглядової 
ради в зв'язку з закінченням термінів каденції Пушкарьової Любові Андріївни 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано).Володіє 18200 акціями, що 
складає 0,5992% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.Перебувала на посаді 3 роки. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) припинені повноваження члена Наглядової 
ради в зв'язку з закінченням термінів каденції Снігура Олександра Микола-
йовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє 50 акція-
ми, що складає 0,0017% в статутному капіталі емітента. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.Перебував на посаді 3 роки. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) припинені повноваження члена Наглядо-
вої ради в зв'язку з закінченням термінів каденції Мікуліна Олексія Георгі-
йовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).Володіє 0 акція-
ми, що складає 0% в статутному капіталі емітента.Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.Перебував на посаді 3 роки. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) обрано членом Наглядової ради Пушка-
рьову Любов Андріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Володіє 18200 акціями, що складає 0,5992% в статутному капіталі емітен-
та.Обрано строком на 3 роки.Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: голова Наглядової Ради,член правління.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) обрано членом Наглядової ради Снігура 
Олександра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но).Володіє 50акціями, що складає 0,0017% в статутному капіталі емітента.
Обрано строком на 3 роки.Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: заступник голови спостережної ради ВАТ»Південтеплоенергомонтаж». 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) обрано членом Наглядової ради Мікуліна 
Олексія Георгійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).Во-
лодіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента. Обрано стро-
ком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: гене-
ральний директор ТОВ»Інститут ДніпроВНІПІенергопром».

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015 р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) припинені повноваження члена Ревізійної 
комісії в зв'язку з закінченням термінів каденції Коленка Сергія Васильовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано).Володіє 5000 акціями, що 
складає 0,1646% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді 3 роки.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) припинені повноваження члена Ревізійної 
комісії в зв'язку з закінченням термінів каденції Морозової Людмили Михай-
лівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє 0 акціями, 
що складає 0% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.Перебувала на посаді 3 роки.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) припинені повноваження члена Ревізійної 
комісії в зв'язку з закінченням термінів каденції Шевиріної Надії Володими-
рівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано).Володіє 0 акціями, 
що складає 0% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді 3 роки.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.

(протокол №15 від 20.03.2015р.) обрано членом Ревізійної комісії Коленка 
Сергія Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).Во-
лодіє 5000 акціями, що складає 0,1646% в статутному капіталі емітента. 
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: головний інженер проекту. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) обрано членом Ревізійної комісії Стьопоч-
кіна Володимира Львовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но).Володіє 8500 акціями, що складає 0,2799% в статутному капіталі емі-
тента. Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: провідний конструктор. 20.03.2015р. відбулося обрання на по-
саду члена Ревізійної комісії замість Шевиріної Н.В. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариство від 20.03.2015р.
(протокол №15 від 20.03.2015р.) обрано членом Ревізійної комісії Внукову 
Ларису Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє 
4600 акціями, що складає 0,1515% в статутному капіталі емітента. Обрано 
строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
інженер- технолог 1 категорії. 20.03.2015р. відбулося обрання на посаду 
члена Ревізійної комісії замість Морозової Л.М.

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) було припи-
нено повноваження Голови правління-директора Мікуліна Георгія Олексійови-
ча в зв'язку з закінченням строку дії контракту 26 березня 2015року. Посадова 
особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.Володіє 755650 
акціями, що складає 24,8800% в статутному капіталі емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебува-
ла на посаді Голови правління-директора з 26.03.2012року по 26.03.2015року.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 101 від 20.03.2015р.) було об-
рано голову Наглядової ради Пушкарьову Любов Андріївну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано).Володіє 18200 акціями, що складає 
0,5992% в статутному капіталі емітента.Обрано на дану посаду строком на 
3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова На-
глядової Ради, член правління. 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) було при-
значено та надано повноваження Голові правління - директору Мікуліну 
Георгію Олексійовичу з 27.03.2015 року у зв'язку з поновленням строку дії 
контракту. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надавала. Володіє 755650 акціями, що складає 24,8800% в статутному ка-
піталі емітента. Строк на який призначено особу: 27.03.2015р.- 26.03.2018р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління - 
директор ПАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО», заступник головного інженера 
ВАТ «Інститут ДніпроВНІПІенергопром». 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) припинено 
повноваження члена правління в зв'язку з закінченням терміну каденції Чмиря 
Юрія Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє 0 
акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.Перебував на посаді 3 роки.

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) припине-
но повноваження члена правління в зв'язку з закінченням терміну каденції 
Вереітінова Олександра Івановича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано). Володіє 16200 акціями, що складає 0,5334 % статутного капіта-
лу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді 3 роки. 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) припинено 
повноваження члена правління в зв'язку з закінченням терміну каденції Лисих 
Алли Іванівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано).Володіє 0 ак-
ціями, що складає 0% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді 3 роки.

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) припине-
но повноваження члена правління в зв'язку з закінченням терміну каденції 
Гребенюк Алли Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано). Володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебу-
вала на посаді 3 роки. 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) припине-
но повноваження члена правління в зв'язку з закінченням терміну каденції 
Пивоварова Євгена Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано).Володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував 
на посаді 3 роки. 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) припине-
но повноваження члена правління в зв'язку з закінченням терміну каденції 
Китайгори Ігора Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПРоеКтНо-теХНолоГІЧНий та 
КоНСтРУКтоРСЬКий ІНСтитУт «УКРКРаНеНеРГо»
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надано).Володіє 13650 акціями, що складає 0,44943% статутного капіталу 
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді 3 роки. 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) було при-
значено членом правління Вереітінова Олександра Івановича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано).Володіє 16200 акціями, що складає 
0,53339 % статутного капіталу емітента. Призначено строком на 3 роки. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідувач відділу. 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) було при-
значено членом правління Чмиря Юрія Вікторовича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Володіє 0 акціями, що складає 0% статутного ка-
піталу емітента. Призначено строком на 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: заступник Голови правління-головний інженер.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 102 від 20.03.2015р.) було призна-
чено членом правління (головний бухгалтер) Лисих Аллу Іванівну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано).Володіє 0 акціями, що складає 0  % ста-
тутного капіталу емітента. Призначено строком на 3 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ «ПТКІ «УКРКРАН-
ЕНЕРГО», заступник головного бухгалтера ВАТ «Теплоенергомонтаж». 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) було при-
значено членом правління Гребенюк Аллу Володимирівну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано).Володіє 0 акціями, що складає 0% ста-
тутного капіталу емітента. Призначено строком на 3 роки. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років: завідувач відділу.

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) було призна-
чено членом правління Олійника Григорія Олександровича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано).Володіє 1230 акціями, що складає 0,0405% ста-
тутного капіталу емітента. Призначено строком на 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: завідувач сектору, начальник СКБ. З 20.03.2015р. 
відбулося обрання на посаду члена правління замість Пивоварова Є.І. 

Рішенням Наглядової ради (Протокол №102 від 20.03.2015р.) було при-
значено членом правління Китайгору Ігоря Миколайовича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано).Володіє 13650 акціями, що складає 0,44943% 
статутного капіталу емітента. Призначено строком на 3 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: головний інженер проекту. 

Рішенням Ревізійної комісії товариства (Протокол № 1 від 20.03.2015 р.) 
було обрано голову Ревізійної комісії Коленка Сергія Васильовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Володіє 5000 акціями, що складає 
0,1646 % в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер проекту. 

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

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

2. Голова правління-директор Мікулін Г.о.

 інформаційне повідомлення
ШаНовНІ аКЦІоНеРи! 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«ПРиоЗеРНе 2» 

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «28» квітня 2015 року об 12.00 годині

за адресою: 68300, одеська область, Кілійський район, м. Кілія, 
вул.  леніна, буд. 56. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (28 квітня 2015 р.) з 11.00 години до 11 години 
45 хвилин за адресою: 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, 
вул. Леніна, буд. 56.

Початок зборів о 12.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 22 квітня 2015 року (пере-
лік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

ПоРядоК деННий ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв:
1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря За-

гальних зборів.
2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фік-

сування процесу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Звіт про корпо-

ративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяль-
ності та баланс ПрАТ «ПРИОЗЕРНЕ 2» за 2014 рік. 

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

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття 
збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік з врахуван-
ням вимог чинного законодавства. Прийняття рішення щодо диві-
дендів.

9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть 

укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства; ви-
значення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових до-
говорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропо-
зиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій 
формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, 
який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціонеру акцій; 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо пропозиція стосу-
ється кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то додатко-
во зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 
68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є не-

обхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитися за місцем знаходження Товариства (68300, Одеська область, 
Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56) у робочі дні з 9-00 години до 
18-00 години, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведен-
ня  : 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56.

довідки за телефонами: (04840) 44402 та за місцем знаходження То-
вариства (68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, 
буд. 56). 

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів  833441 835583
Основні засоби  711142 812120
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 2719 2695
Сумарна дебіторська заборгованість 109146 13399
Грошові кошти та їх еквіваленти 6263 2855
Нерозподілений прибуток (470508) (32490)
власний капітал (396928) 38683
Статутний капітал 73580 73580
Довгострокові зобов'язання 924361 581734
Поточні зобов'язання 306008 215166
Чистий прибуток (збиток) (438018) (21066)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7358000 -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 6

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

Генеральний директор  а.М. Маргаза 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво ФаРМаЦевтиЧНа Фа-
БРиКа «вІола» (69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75) повідомляє акці-
онерів Товариства про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 29 квітня 2015 року о 14.00 год. за адресою: м. Запоріж-
жя, вул.  Складська, 4, 4-й поверх, приміщення конференц-залу. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення зборів. 
Початок реєстрації акціонерів о 13.30, закінчення о 14.00. Для реє-
страції акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
а представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах - 23 квітня 2015 року станом на 
24 годину. З проектами документів, зазначеними у порядку денному, акці-
онери ПрАТ ФФ «ВІОЛА» можуть ознайомитися у робочі дні з 9-00 до 
16-00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, 4-й поверх, 
приміщення юридичного відділу. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник юридичного відділу Нестерець Юлія Сергіївна. 
Довідки за тел. (0612) 289-25-58.

ПоРядоК деННий: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та 
балансу Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (ви-
значення порядку покриття збитків) за 2014 рік.

7. Про виплату дивідендів та визначення їх розміру.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством.

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 

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

12. Про внесення змін до статуту Товариства в зв’язку з приведенням 
його у відповідність до вимог чинного законодавства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період 

Звітний
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього активів 86367 65175
Основні засоби  18 727 9195
Довгострокові фінансові інвестиції  100 100
Запаси 26 051 17094
Сумарна дебіторська заборгованість  35102 27723
Грошові кошти та їх еквіваленти 67 65
Нерозподілений прибуток 7407 8510
Власний капітал 14707 13107
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов'язання 30915 17067
Поточні зобов'язання 40745 35001
Чистий прибуток (збиток) (1103) 482
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2182 2182
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець 
на кінець  періоду (осіб)

295 274

до уваги акціонерів

ПРат ФФ «вІола»

Приватне акціонерне товариство «аптеки Запоріжжя» (69050, 
м.  Запоріжжя, вул. Складська, 4) повідомляє акціонерів Товариства про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квіт-
ня 2015 року о 15.30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, 
4-й поверх, приміщення конференц-залу. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення зборів. 
Початок реєстрації акціонерів о 15.00, закінчення о 15.30. Для реє-
страції акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
а представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах - 23 квітня 2015 року станом на 
24 годину. З проектами документів, зазначеними у порядку денному, акці-
онери ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» можуть ознайомитися у робочі дні з 
9-00 до 16-00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, 4-й по-
верх, приміщення юридичного відділу. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – корпоративний секретар Товариства Нестерець Юлія Сер-
гіївна. Довідки за тел. (0612) 289-25-58.

ПоРядоК деННий: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та 
балансу Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (ви-
значення порядку покриття збитків) за 2014 рік.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 

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

11. Про внесення змін до статуту Товариства в зв’язку з приведенням 
його у відповідність до вимог чинного законодавства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період 

Звітний
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього активів 37061 32694
Основні засоби  10711 11470
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 14226 9632
Сумарна дебіторська заборгованість  4599 3901
Грошові кошти та їх еквіваленти 593 440
Нерозподілений прибуток -4972 -4921
Власний капітал 14507 14379
Статутний капітал 3910 3910
Довгострокові зобов'язання 5359 6107
Поточні зобов'язання 17195 12173
Чистий прибуток (збиток) -102 -777
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39101300 39101300
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець   
періоду (осіб)

261 281

до уваги акціонерів

ПРат «аПтеКи ЗаПоРІЖЖя»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«еНеРГетиЧНий Завод «еНеРГетиК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Енергетичний завод 
"Енергетик"

2. Код за ЄДРПОУ 24742491
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська,9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)566-12-14 (044)566-63-78
5. Електронна поштова адреса eze@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ez-energetic.com.ua

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

II. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Енергетичний завод «Енергетик», 

(надалi - Товариство) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на 
облiкову дату 17.03.2015р. та отриманого вiд депозитарiю 19.03.2015р., 
вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосу-
ючих акцiй, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«МIКРОМОДУЛЬ» (код за ЄДРПОУ 32376977, мiсцезнаходження: 
вул. Бориспiльська,буд.9, оф.1, м.Київ, 02156) придбало на аукцiонi пакет 
простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 271001 штук, що складає 
25,0001% статутного капiталу Товариства. До зазначеного придбання ТОВ 
«Мiкромодуль» не володiло акцiями Товариства. Оскiльки в реєстрi власникiв 
iменних цiнних паперiв не вказано дати облiку прав власностi на цiннi папери, 
у полi «Дата облiку» вказується дата, станом на яку складено реєстр. 

Приватне акцiонерне товариство «Енергетичний завод «Енергетик», 
(надалi - Товариство) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй Укра-
їни» на облiкову дату 17.03.2015р. та отриманого вiд депозитарiю 
19.03.2015р., вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Державна акцiонерна холдингова 
компанiя «Київський радiозавод» (код за ЄДРПОУ 24586045, 
мiсцезнаходження: вул.Бориспiльська, м.Київ, 02099), яка була власником 
простих iменних акцiй Товариства в кiлькостi 271001 шт., що становить 
25,0001% статутного капiталу Товариства, продала на аукцiонi пакет про-
стих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 271001 штук, що складає 
25,0001% статутного капiталу Товариства. Пiсля аукцiону у власностi Дер-
жавної акцiонерної холдингової компанiї «Київський радiозавод» не зали-
шилось акцiй Товариства. Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних 
паперiв не вказано дати облiку прав власностi на цiннi папери, у полi 
«Дата облiку» вказується дата, станом на яку складено реєстр. 

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій розміщена у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії – 23.03.2015р.

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

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

2. Найменування посади Сацюк Михайло Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2015
(дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоНотоП-
СЬКий РеМоНтНо-МеХаНІЧНий Завод»

(41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, буд. 18, код ЄДРПОУ 
30640200)

повідомляє, що Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Конотопський ремонтно-механічний завод», відбудуться 
29  квітня 2015 року о 12.00 год. за адресою: Сумська область, м. Ко-
нотоп, вулиця Парківська, буд. 18, кімн. 1.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Това-

риства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, ревізійної комісії.
7. Про придбання товариством належних акціонерам простих акцій.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 

комісії. 
9. Обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання договорів. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 11.00 до 
11.45 години в день та за місцем проведення зборів. Право на участь у 
Загальних зборах мають особи, які є акціонерами Товариства, станом на 
дату проведення призначених Загальних зборів акціонерів, та будуть за-
значені у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складе-
ному станом на 23.04.2015 р. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам та їх представникам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноважен-
ня представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акці-
онери та їх представники можуть ознайомитись з 23.03.2015 р. у робочі дні 
з 10.00 до 15.00 години за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул.  Парків-
ська, буд. 18, кімн. 1. Довідки за телефоном /05447/ 93444, 66175.

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

Найменування показника періоди
2013 2014

Усього активів 15249 20589
Основні засоби 6591 12533
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1681 1525
Незавершене виробництво 5409 1601
Сумарна дебіторська заборгованість 1086 4049
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 96
Нерозподілений прибуток (-збиток) (4874) (4872)
Власний капітал 109 4863
Статутний капітал 595 595
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15140 15726
Чистий прибуток (збиток) (877) 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2379600 2379600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 87 85
Голова Правління Прат «КРМЗ»  є.І. Бойко

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво "еНеРГе-
тиЧНа КоМПаНІя  
"СеваСтоПолЬеНеРГо"

2. Код за ЄДРПОУ 05471081
3. Місцезнаходження 73002, місто Херсон, вул. Перекоп-

ська, 178
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/35-36-58, 35-36-58
5. Електронна поштова адреса sevenergo@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sevenergo.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi рішення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» 

(Протокол № 46 від 20.03.2015р.) Головним бухгалтером за сумісництвом 
ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» призначено Штулю Яніну Яківну. Посадова 
особа призначена безстроково.

Протягом останніх п’яти років займала посади: начальника відділу по-
даткового обліку, заступника головного бухгалтера, начальника відділу по-
даткового планування, заступника головного бухгалтера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова осо-
ба не має. Штуля Яніна Яківна не має у власності акцій Товариства. 

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

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

 Найменування посади Миргородський Володимир Васильович
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.03.2015
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ФІНаНСова КоМПаНІя «аРдЖеНт ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ 
38707466
3. Місцезнаходження 
04053 місто Київ провул.Киянівський, буд.7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044)272-42-48 (044)272-42-46
5. Електронна поштова адреса 
38707466@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://38707466.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

II. текст повідомлення 
1).ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» повідомляє, що 

згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлен-
ня про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 
13.03.2015 року, який емітент отримав 19.03.2015 року від ПАТ «НАЦІО-
НАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким на-
лежать 10 і більше голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких:

- розмір частки у статутному капіталі ПРАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» 
власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
34899246, місцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, провулок Киянів-
ський, буд.7А, збільшився з 97,7174% до 98,1365%.

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 Бакакін о.а.

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

(дата) 

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«аСГаРд ХолдиНГ»

2. Код за ЄДРПОУ 
37841754
3. Місцезнаходження 
04053 м. Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442724248 0442724246
5. Електронна поштова адреса 
37841754@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841754.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

II. текст повідомлення 
1).ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» повідомляє, що згідно з переліком акціо-

нерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерного товариства станом на 13.03.2015 року, який емітент 
отримав 19.03.2015 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРА-
ЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і більше голосуючих 
акцій, відбулися зміни, в результаті яких: - розмір частки власника акцій 
юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙ-
НИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 35093832, місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, 
провул. Киянівський, буд.7А), що діє від імені та за рахунок ПАЙОВОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ 2331628) зменшив-
ся 96,1563% до 44,0723%.

Дата змін достовірно невідома, тому за дату обліку прийнято дату на 
яку складений перелік акціонерів .

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

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

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 "Київ-
тРаНС еКСПедиЦIя"

2. Код за ЄДРПОУ 03120242
3. Місцезнаходження 04128, мiсто Київ, вулиця Академiка 

Туполєва, 23
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 494-36-41 (044) 494-36-41

5. Електронна поштова адреса emitent@kte.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

kte.org.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
17.03.2015 р. рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНС-

ЕКСПЕДИЦIЯ» (Протокол № 1/2015 вiд 17.03.2015 р.) прийнято рiшення 
про обрання Голови Наглядової ради Базильчука Вiктора Леонiдовича. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: п. 12.20 Статуту 
ПрАТ  «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», п. 5.3. Положення про Наглядову раду 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Обрання Голови Наглядової ради зумовлено необхiднiстю дотримання 
та виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
внутрiшнiх документiв товариства.

Базильчука Вiктора Леонiдовича обрано на посаду Голови Наглядової 
ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з 17.03.2015 р. 

Обраний членами Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» 
Голова Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» продовжувати-
ме виконувати свої повноваження до моменту припинення його повнова-
жень або до моменту його переобрання Наглядовою радою 
ПрАТ  «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: консультант з зовнiшньоекономiчних питань ТОВ «Торговий Дiм 
«Свiт-Агро», член (Голова) Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ».

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 Коновал Вiктор Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.03.2015
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПовІдоМлеННя

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Ки-
ївСЬКий Завод елеКтРотРаНСПоРтУ», місцез-
находження: Україна, 03150, м. Київ, Печерський район, вул. Червоноар-
мійська, буд. 143/2, код за ЄДРПОУ 33547233, телефон (044) 521-36-06, 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 24 квітня 2015 року об 11-00 годині за адресою: Україна, 04080, 
м.  Київ, вул. Фрунзе, 132, кімната – приймальня генерального дирек-
тора товариства.

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

1. Розгляд питання про обрання Секретаря річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

2. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

3. Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Дирекції Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік на підставі висновку аудито-
ра. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7. Розгляд питання про визначення порядку розподілу прибутку або по-
криття збитків Товариства за 2014 рік.

8. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу Товари-
ства за 2014 рік.

9. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради Товариства.

10. Розгляд питання про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Розгляд питання про визначення уповноважених осіб Товариства 

(прізвище, ім’я, по батькові та посада), яким надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства про 

прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та опубліку-
вання відповідного повідомлення в офіційному друкованому органі Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку та місцевій пресі.

12. Розгляд питання про затвердження рішення про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дати прийняття такого рішення з граничною вартістю їх предмету, що 
перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності за 2014 рік.

Право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акці-
онерного товариства «Київський завод електротранспорту» мають особи, 
які є акціонерами Товариства станом на дату проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, та відображені у реєстрі акціонерів Товариства, складе-
ному станом на 24-00 годину 24.04.2015 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 

документ, що посвідчує особу (паспорт тощо), а представникам акціонерів 
додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повно-
важення, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законо-
давства та Статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться в день проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів, починаючи з 10-00 години і закінчуючи о 10-50 
годині за місцем проведення зборів Товариства: Україна, 04080, м.  Київ, вул. 
Фрунзе, 132, кімната – приймальня генерального директора товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, 
щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів то-
вариства:

Місце ознайомлення: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 132, кімната  – 
приймальня генерального директора Товариства, у робочі дні з понеділка по 
п`ятницю включно, робочий час в період з 10-00 години до 15-00 години (обі-
дня перерва з 13-00 години до 14-00 години), а в день проведення річних За-
гальних зборів – у місці їх проведення; телефон для довідок: (044)  521-36-06. 

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів, - Гене-
ральний директор Товариства Нечипоренко Микола Кирилович.

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

Найменування показника 
Період 

Звітний
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього активів  у т.ч.:
Основні засоби первісна 2649,7 2650,9
 залишкова 106,9 438,8
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 1999,3 3667,0
Сумарна дебіторська заборгованість  9708,7 7911,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,9 1008,8
Поточні фінансові інвестиції - -
Нерозподілений прибуток 885,2 1981,4
Власний капітал 1247,7 2343,9
Статутний капітал 362,5 362,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 10576,1 10682,2
Чистий прибуток (збиток) -1096,2 -100,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1450000 1450000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 39
Вартість чистих активів 1247,7 2343,9
Вартість нетто-активів 1247,7 2343,9

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

Генеральний директор Прат «КЗет»  М.К.Нечипоренко 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛСТАС» (ЄДРПОУ 
14220018) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
22.04.2015 р. о 15.00 за місцезнаходженням товариства: м. Чернігів, 
вул.  Пушкіна, б.16, 5 поверх, каб.7. Реєстрація учасників відбудеться 
22.04.15 з 14.00 до 14.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 16.04.15р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Затвердження складу лічильної комісії зборів, затвердження регла-

менту зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати діяльності товариства 

за 2014 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності у 2015 році.
5. Затвердження річного звіту за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний 
період (тис. грн.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 652,0 668.3
Основні засоби 106,6 113.8
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1,4 19.3
Сумарна дебіторська заборгованість 541,2 532.7

Грошові кошти та їх еквіваленти 2,8 2.5
Нерозподілений прибуток -114,3 -88.2
Власний капітал 632,3 658.4
Статутний капітал 740.0 740.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 19,7 3.2
Чистий прибуток (збиток) -26,1 35.9
Середньорічна кількість акцій (штук) 148000 148000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

До 22.04.15 та 22.04.15 акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні 
з 10.00 по 15.00 за місцезнаходженням Товариства в каб.7 на 5му поверсі, 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Генеральний директор Котенко С.І. Тел для довідок 
(0462)651511. Для участі у зборах необхідно мати документи, що посвідчу-
ють особу, для представника, крім того, довіреність, оформлену згідно за-
конодавства. 

Підтверджую достовірність наданої інформації - генеральний дирек-
тор Котенко С.І.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «олСтаС»
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ПРат «воЗНеСеНСЬКа ПМК» повідомляє , що загальні 
збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2015 року о 10-й годині за адре-
сою : Миколаївська обл.. м. вознесенськ вул. Жовтневої револю-
ції,  281 офіс Прат «вознесенська ПМК» в каб. № 5. Реєстрація акціо-
нерів відбудеться за цією ж адресою в день проведення зборів з 09-00 до 
09-45.Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт , а пред-
ставники акціонерів , крім паспорту – довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів. Дата складання переліку акціонерів , які мають право 
участі у загальних зборах  – 27 квітня 2015 року.

З усіма документами , пов’язаними з питаннями порядку денного, можна 
ознайомитися у робочі дні з 09-00 до 12-00 в бухгалтерії підприємства. Від-
повідальна особа – Трянова А.А.Телефон для довідок: (05134) 5-59-54.

Порядок денний:
1.Звіт керівних органів про результати фінансово-господарської діяль-

ності ПрАТ «Вознесенська ПМК» за 2014 рік.
2.Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
3.Розподіл прибутку ПрАТ «Вознесенська ПМК» за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показників Звітний

2014 р.
Попередній 

2013 р.
Усього активів 9445 10475
Основні засоби 2633 2834
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 191 312
Сумарна дебіторська заборгованість 3602 4307
Грошові кошти та їх еквіваленти - 3
Нерозподілений прибуток 148 102
Власний капітал 1279 1131
Статутний капітал 51 51
Довгострокові зобов язання - -
Поточні зобов язання 8151 9331
Чистий прибуток (збиток) 148 102
Середньорічна кількість акцій (шт..) 204608 204608
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 3

директор Прат «вознесенська ПМК»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ФІН-
БаНК» (місцезнаходження: 65032, Україна, м. Одеса, проспект 
Шевченка, 4А, код за ЄДРПОУ 20041917) повідомляє, що річні загаль-
ні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФІНБАНК» (далі - Банк) відбудуться 24 квітня 2015 року о 16.00 го-
дині за адресою: Україна, м. одеса, проспект Шевченка, 4а (номер 
кімнати 217)

ПоРядоК деННий 
(ПеРелІК ПитаНЬ, що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «ФІНБАНК» про результати фінансово-

господарської діяльності за 2014 фінансовий рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ФІНБАНК» про результати ді-
яльності за 2014 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ФІНБАНК» про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2014 фінансовий рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

7. Розгляд та затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора 
за результатами аудиту річної фінансової звітності ПАТ «ФІНБАНК» за 
2014  рік. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ФІНБАНК» за 
2014 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту аудитора 
за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ФІНБАНК» за 2014 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів На-

глядової ради.
10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради.
12. Про обрання Голови Наглядової ради.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами На-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради.

14. Про схвалення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 24 квітня 

2015 року з 15:00 до 15:50 за місцем проведення зборів згідно з перелі-
ком (реєстром) акціонерів, які мають право на участь в загальних збо-
рах, складеному станом на 24 годину 20.04.2015р. 

Акціонери або їх представники мають право ознайомитись з мате-
ріалами, що готуються до загальних зборів, та проектами рішень з пи-
тань порядку денного в робочі дні з 10.00 до 17.00 годин за адресою 
банку: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А, номер кімнати 241 у порядку, 
встановленому внутрішніми документами банку, а також в день про-
ведення загальних зборів під час реєстрації акціонерів. Посадовою 
особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів або їх представ-
ників з документами, пов’язаними з порядком денним загальних збо-
рів, є Т.в.о. Голови Правління ПАТ «ФІНБАНК» Зотєєва Л.С. Безпосе-
реднє ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, 
пов’язаними з порядком денним загальних зборів, здійснює начальних 
відділу цінних паперів Науменко С.Л.

Довідки можна отримати за тел. (0482) 300-117 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності  Пат  «ФІНБаНК»
(тис. грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 1 799 138 2 960 306
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 208 428 525
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 1 396 812 2 107 919
Усього зобов'язань 1 602 242 2 731 330
Кошти банків 723 876 491 500
Кошти клієнтів 585 362 1 979 838
Усього власного капіталу та частка 
меншості

 196 896 228 976 

Статутний капітал 185 050 185 050 
Чистий прибуток/(збиток) (32 708) 1 206
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0,71) 0,04

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

(0,71) 0,04

Наглядова рада Пат «ФІНБаНК»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«Ідея БаНК»
Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 

(далі – Банк), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, пові-
домляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Річні Загальні збори акціонерів Банку відбудуться 24 квітня 2015 року 
о 12:00 в Конференц-залі Банку за адресою: м. львів, вул. валова, 11.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів починається о 
11:00 і закінчується за 30 хвилин до початку Загальних зборів, тобто о 
11:30 згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах, складеному депозитарієм станом на 20 квітня 2015 року.
Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Банку склада-

ють такі питання:
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря зборів.
3) Затвердження Звіту Правління Банку за 2014 рік.
4) Затвердження Звіту Спостережної Ради Банку за 2014 рік.
5) Затвердження Звіту Ревізійної комісії Банку за 2014 рік.
6) Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік.
7) Затвердження висновку/звіту незалежного аудитора про фінансову 

звітність Банку за 2014 рік.
8) Розподіл прибутку за 2014 рік.
9) Про збільшення статутного капіталу Банку.
10) Про внесення змін до Статуту Банку.
11) Про внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку.
12) Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку.
13) Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
14) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.
15) Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
16) Визначення кількісного складу Спостережної Ради; 
17) Обрання членів Спостережної Ради.
18) Обрання Голови Спостережної Ради.
19) Припинення повноважень повного складу Ревізійної Комісії Банку.
Починаючи з 25 березня 2015 р. особам, які мають право на участь у річ-

них Загальних зборах акціонерів Банку, надаються документи для ознайом-
лення під час підготовки до річних Загальних зборів за адресою: Секретаріат 
Правління Банку, м. Львів, вул. Валова, 11 у робочі дні з 10 до 16 години.

Голова Спостережної Ради Пат «Ідея Банк» ______ Пьотр Качмарек
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до уваги акціонерів

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «СтРаХова КоМПаНІя 

Мд- ГаРаНт»!
Місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія МД-Гарант» (далі по тексту – Товариство): 01033, м. Київ, 

вул.  Микільсько - Ботанічна, 7/9.
Повідомляємо про річні Загальні збори 

Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія Мд-Гарант», 

які відбудуться
27 квітня 2015 року о 10.00 

за адресою: м. Київ, вул. Микільсько - Ботанічна, 7/9. 
Реєстрація Акціонерів буде проводитись з 9-00 до 09-45.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

Загальних зборів.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік 

та прийняття рішень за наслідками його розгляду . 
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішень за наслідка-
ми його розгляду. 

4. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішень за результатами 
його розгляду.

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

6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 
7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора по результатам пере-

вірки фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 
8. Визначення основних напрямків розвитку Товариства та затвер-

дження його планів на 2015 рік. 
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 року. 
10. Розгляд та затвердження внутрішніх документів Товариства.
11. Розгляд питання та прийняття рішення про попереднє схвалення 

вчинення Товариством значних правочинів, що можуть вчинятися протя-
гом року. 

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах Товариства – станом на 24 годину 21 квітня 2015 р. 

Для реєстрації та участі в Загальних зборах Товариства учасникам 
(Акціонерам) необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). 
Представникам Акціонерів – оформлену згідно з чинним законодавством 
довіреність на право участі в Загальних зборах та документ, що посвідчує 
особу (паспорт).

З матеріалами, пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів, 
можна ознайомитись за місцезнаходження Товариства в період з 26 бе-
резня 2015 р. і по 26 квітня 2015р. в робочі дні з 9-00 до 18-00, відпові-
дальна особа – Голова Правління Товариства. 

Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних Зборів Товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Рішення 
про включення пропозицій до Порядку денного приймається Наглядовою 
Радою Товариства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія Мд-Гарант » за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Звітний 
період

2014 рік

Попередній 
період

2013 рік
Усього активів 16 080 19 101
основні засоби 13 16
довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

15 831 5

Грошові кошти та іх еквіваленти 105 1 869
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(2 660) 1 136

власний капітал 16 055 18 851
Статутний капітал 10 000 10 000
довгострокові зобов’язання 5 198
Поточні зобов'язання 20 52
Чистий прибуток (збиток) (2 796) 1 001
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4 4

Голова Правління  Прохоренко о.в.

Шановний акціонер!

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КиївМІСЬКГоловПоСтаЧ»

 (надалі - Товариство) 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів

 (надалі - Збори) 
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2015 року з 14 години 00 годин 
до 14 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів 28 квітня 2015 року 
о  15- 00  годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 
вул. Рейтарська, 9, офіс №3.

Місцезнаходження Товариства: 03115, Україна, м. Київ, вул. Святошин-
ська, 3.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня Зборів 22 квітня 2015 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

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

сії Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
10. Про прийняття рішення про погодження вчинених та попереднє 

схвалення  Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення гра-
ничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень дирек-
тору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів 
та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких 
правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний
2014 р.

Попере-
дній

2013 р.
Усього активів 6026 5448
Основні засоби ( залишкова вартість ) 4109 4549
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси в т.ч. готова продукція 660 145
Сумарна дебіторська заборгованість 1077 434
Грошові кошти та їх еквіваленти - 314
Нерозподілений прибуток 2381 998
Власний капітал 4017 5296
Статутний капітал 1423 1423
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2009 152
Чистий прибуток (збиток) (930) (1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5692295 5692295
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 18

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: Україна, м. Київ, вул. Рейтарська, 9, офіс №3. кожного робочого 
дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - та-
кож у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами Директор.Телефони для довідок : (044) 278-81-25, 
278-84-20

Наглядова рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СУМиСоРтНаСІННєовоЧ», Код ЄДРПОУ 00388990

яке знаходиться за адресою: 40022 Україна, м. Суми, вул. Троїцька, 8 Б 
(надалі – Товариство)

інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
(надалі – Збори)

Дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2015 року о 10:00 
Місце проведення Зборів: 40022, м. Суми, вул. тополянська, 23 а, ка-

бінет № 1.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2015 року о 09:30 

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2015 року о 10:00
Місце реєстрації учасників Зборів: 40022, м. Суми, вул. Тополян-

ська,  23а, кабінет № 1/1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: станом на 24 годину 20 квітня 2014 року. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних ПрАТ «Сумисортнасіннєовоч» складає 
ПАТ  «Національний Депозитарій України». 

Для участі у Зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність чи інший 
документ на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Ознайомлення з проектами документів, необхідних для прийняття рі-
шень з питань порядку денного,відбувається з моменту надіслання акціоне-
рам даного повідомлення до дати проведення зборів у робочі дні, у робочий 
час за адресою м. Суми, вул. Тополянська, буд. 23 а, кабінет № 2. Відпові-
дальна посадова особа Вернидуб Тетяна Леонідівна. Довідки за телефоном 
(0542) 25-70-28.Ознайомлення з документами здійснюється акціонером осо-
бисто при пред’явленні документу, що посвідчує особу, або представниками 
акціонера за наявності довіреності, оформленої у відповідності до вимог 
чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів оприлюдне-
но 24 березня 2015 року у № 56 Бюлетеня «Відомості НКЦПФР».

Порядок денний.
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних 

Зборів акціонерів Товариства: 
1.1 Обрання членів лічильної комісії чергових Загальних Зборів акціоне-

рів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
1.2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів акціоне-

рів Товариства; 
1.3. Затвердження порядку ведення (регламенту) чергових Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора , звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства: 
2.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році, визначення основних на-
прямків діяльності на 2015 рік , затвердження звіту черговими Загальними 
Зборами акціонерів Товариства;

2.2. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2014 році та затвердження звіту і висновків Ревізора 
за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році;

2.3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2014 році та затвердження звіту Наглядової ради за 
результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. 

2.4.Затвердження річного звіту, балансу та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014 році; 

2.5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати 
частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства 
за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з моменту 
проведення загальних зборів, визначення характеру і граничної вартості 
таких угод та особи, уповноваженої на їх підписання.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат  «Сумисортнасіннєовоч»

№ 
/п Найменування показника

Звітний 
період 

(тис.грн.)

Попередній 
період (тис.

грн.)
1. Усього активів 2280,9 2811,6
2. Основні засоби 874,8 606,6
3. Запаси 1228,1 1293,6
4. Сумарна дебіторська заборгованість 153,2 891,5
5. Грошові кошти та їх еквіваленти 1,6 12,0
6. Нерозподілений прибуток - (53,3) 162,8
7. Власний капітал --- ---
8. Статутний капітал 1021 1021
9. Довгострокові зобов’язання --- ---
10. Поточні зобов’язання 1293,7 1608,5
11. Чистий прибуток (збиток) - (216,1) - (186,2)
12. Середньорічна кількість акцій (шт.) 4084048 4084048
13. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.)
--- ---

14. Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп

--- ---

15. Чисельність працівників на кінець періоду 19 20

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

Генеральний директор Прат «Сумисортнасіннєовоч»  в.в.Цимбал

Шановні акціонери!

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«аКта»

(код ЄДРПОУ 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Собінова, б. 1) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «27» квітня 2015 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 

49083, м. дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.
Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства. 
3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку ви-

плати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Това-

риства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Това-

риства.
6. Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державно-

му реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
7. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:45 год. до 11:45 год. за міс-

цем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-

нерів буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2015 року. 
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його пред-

ставника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для 

представників акціонерів:
- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 583 464 572 846
Основні засоби 271 520 289 633
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 95 94
Сумарна дебіторська заборгованість 202 488 162 242
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 652 9 408
Нерозподілений прибуток 6 318 5 462
Власний капітал 431 266 430 364
Статутний капітал 424 643 424 643
Довгострокові зобов'язання 23 20 313
Поточні зобов'язання 152 175 122 169
Чистий прибуток (збиток) 902 926
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) 30 38

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо 
в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, 
за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з 
понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-
24- 26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го  – директор Товариства Сирота о.в. 

З повагою, 
Наглядова Рада Товариства

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Шановні акціонери!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аГРа»

(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Собінова, б. 1) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «27» квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 

49083, м. дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.
Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства. 
3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку ви-

плати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора То-

вариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Това-

риства.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за 

місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акці-

онерів буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2015 року. 
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його 

представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для 

представників акціонерів:
- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 550 021 602 296
Основні засоби 228 258 203 962
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1 236 385
Сумарна дебіторська заборгованість 112 589 196 014
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 854 1 598
Нерозподілений прибуток 2 848 2 385
Власний капітал 275 615 275 129
Статутний капітал 272 537 272 537
Довгострокові зобов'язання 174 738 217 586
Поточні зобов'язання 99 668 109 581
Чистий прибуток (збиток) 486 460
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) 68 61

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в 
день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за 
адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з по-
неділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го  – директор Товариства Шершень С.М. 

З повагою, 
директор Прат «аГРа»  Шершень С.М.

Шановні акціонери!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «доРІС» 

(Код ЄДРПОУ 22000319, місцезнаходження: Україна, 87525, Донецька 
обл., м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. 196 (1 поверх), повідомляє, що: 
27  квітня 2015 р. о 10:00 годині відбудуться річні Загальні збори акціо-
нерів за адресою: Україна, 87525, донецька обл., м. Маріуполь, пр. На-
хімова, буд. 196, (1  поверх).

Реєстрація акціонерів (або представників акціонерів) для участі у збо-
рах здійснюється за місцем проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів (Україна, 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. 196, 
(1 поверх)) з 9:00 до 09:45 год. Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 21 квітня 2015 року, станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання члена лічильної комісії та прийняття рішення про припи-

нення повноважень.
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії 
за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2014 р.
9. Затвердження Бізнес-плану ПРАТ «ДОРІС» на 2015 р.
10. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 

комісії Товариства.
11. Обрання членів та Голови Ревізійної комісії Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів товариства або їх представни-

ків з матеріалами, пов’язаними з питань порядку денного Загальних 
зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення зборів (включно) акціонери або їх представники (за 
відповідною довіреністю) за письмовим запитом мають можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Нахі-
мова, буд. 196 (1 поверх) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю включно), 
робочий час з 9:00 до 18:00 год.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами повинен містити 
прізвище, ім’я по батькові (або найменування) акціонера, адресу місця 
проживання (місцезнаходження), а в день проведення Загальних зборів 
акціонерів без подання письмового запиту – у місці проведення Загальних 
зборів, з 9:00 до 10:00 год.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Баскова Н.В. Довідки за телефоном: (0629) 52-79-70.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2014 р. (тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний
на 30.06.14  р.*

попере-
дній

2013 р.
Усього активів 11481 10300
Основні засоби 6920 6840
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 338 217
Сумарна дебіторська заборгованість 1223 1011
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 44
Нерозподілений прибуток 6091 5294
Власний капітал 5628 5628
Статутний капітал 283 283
Довгострокові зобов'язання 204 458
Поточні зобов'язання 4852 4214
Чистий прибуток (збиток) 797 1089
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11335 11335
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 71

* Примітка: у зв’язку з тим, що підприємство знаходилося у зоні АТО з 
01.07.14 р. по 31.12.14 р. відповідно до сертифікатів №№2780,2781 від 
27.01.2015 р. про настання обставин непереборної сили основні показни-
ки фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік вказані на 
30.06.2014 р. на дату останньої офіційної звітності.

Голова Наглядової ради ПРат «доРІС»  а.л. Бабосюк 

ПовІдоМлеННя ПРо ПРоведеННя РІЧНиХ (ЧеРГовиХ) 
ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв аКЦІоНеРІв 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва
«УКРСталЬКоНСтРУКЦІя»

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «УКРСталЬКоНСтРУКЦІя» (місцез-

находження - Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, 
код ЄДРПОУ - 014122868), повідомляє про доповнення порядку денного 
річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», які відбудуться 03 квітня 2015 року 
о 15 годині, за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. архітектора Горо-
децького, 11-в, третій поверх, кабінет № 5, наступним питанням:

«8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.»
Телефони для довідок: (044) 279-01-42, контактна особа – Коломієць 

Оксана Петрівна.
З повагою,
Генеральний директор
Прат «УКРСталЬКоНСтРУКЦІя»  в.в. Носов
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30



№56, 24 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32



№56, 24 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34



№56, 24 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

35

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЖитоМиР-
аГРотеХНІКа» (код за ЄДРПОУ 03563206), місцезнаходження – 
10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (надалі за текстом – «Товари-
ство») повідомляє, що 30 квітня 2015 р. за адресою: м. Житомир, Шосе 
Київське, буд.19 (в актовому залі) відбудуться чергові загальні збори ак-
ціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»). Початок загальних зборів 
о 09 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 30 квіт-
ня 2015 р. з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. за місцем проведення загальних 
зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 24 квітня 2015 року.

ПеРелІК ПитаНЬ, що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя 
(ПоРядоК деННий):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 

рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2014 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-

порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати прове дення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-

вість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 10001, м. Жи-
томир, Шосе Київське, буд.19 (в кабінеті головного бухгалтера) у робочі дні, 
робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, Шосе Київ-
ське, буд.19 (в актовому залі). Особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: директор Товариства Панов В.О.

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

Найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 2211 2330
Основні засоби 1559 1755
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 145 121
Сумарна дебіторська заборгованість 339 386
Грошові кошти та їх еквіваленти 167 68
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1613) (1574)
Власний капітал 2117 2078
Статутний капітал 492 492
Довгострокові зобов'язання 0 140
Поточні зобов'язання 94 112
Чистий прибуток (збиток) 8 -39
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1968473 1968473
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 16
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до уваги акціонерів!
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КиївСЬКий 

СаНІтаРНо-теХНІЧНий Завод» (місцезнаходження: Україна, 
03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, б. 7, тел.: (044) 494-49-47, код ЄДРПОУ  – 
01412450) (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові річні Загальні збори 
акціонерів Товариства (далі – загальні збори) відбудуться 28 квітня 2015 
року о 10:30 за адресою: 03148, м. Київ, вул. тимофія Строкача, буд. 7, 
поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний цент «Новатор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення зборів з 10 години 00 хвилин до 
10  години 25 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 22.04.2015 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. Про обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

Товариства за 2014 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 

директора Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) реві-

зійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

8. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товари-

ством у ході господарської діяльності протягом 2015 року. Про вчинення 
значних правочинів.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, б.7, тел. (044) 494-49-47, з поне-
ділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті головного енергетика Товари-
ства Псюрніченко Юрія Івановича, а в день проведення загальних зборів  – 
також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор 
Лопотько Владислав Олексійович.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представ-
ників – довіреність, оформлену у встановленому порядку, і документ, що 
посвідчує особу.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 2013

Усього активів 40093 35572
Основні засоби 33516 25647
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 468 1994
Сумарна дебіторська заборгованість 5828 7925
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 6
Нерозподілений прибуток (8555) (7898)
Власний капітал (4823) (5832)
Статутний капітал 1680 14
Довгострокові зобов'язання 0 31687
Поточні зобов'язання 44916 9717
Чистий прибуток (збиток) (657) (35)
Середньорічна кількість акцій, шт. 33600000 288390
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт. 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 28 20

Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не викона-
ли вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при ви-
значенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, 
який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не 
буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних збо-
рах.

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочо-
го дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних па-
перах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до 
депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» за адресою: 
місто Київ, вул. Гарматна, 6.

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

Генеральний директор  лопотько в.о. 
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Шановні акціонери !

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«СтРаХова КоМПаНІя «еККо»

адреса: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 4, оф. 23 (код за ЄДРПОУ 
30307718) (далі – Товариство)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 23 квітня 2015 року о 10-00

за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 26,
Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово–

господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради 
Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльнос-
ті, річного балансу Товариства за 2014 р. 

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій 
редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на під-
писання Статуту в новій редакції.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Виконавчим органом Товариства протягом 2015 року, із зазначенням 
характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 17.04.2015 р. Порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з ма-
теріалами та проектами документів можна ознайомитись в день про-
ведення зборів за місцем проведення зборів, а також у робочі дні з 
понеділка по п'ятницю з 10-00 по 16-00 год., за адресою: 01034, м. Київ, 
вул. Прорізна, 4, оф. 23, звернувшись із заявою складеною у довільній 
формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми – Гаврільченко Андрій Валерійович. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) буде здійснюватись з 09:00 до 09:45 год. за київським часом 
у день проведення чергових загальних зборів акціонерів за адресою їх 
проведення.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (+38 067 280 46 12) 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 103037 75362
Основні засоби 5929 5723
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 63
Сумарна дебіторська заборгованість 2560 1991
Грошові кошти та їх еквіваленти 57785 42546
Нерозподілений прибуток (5015) (5845)
Власний капітал 32199 30845
Статутний капітал 26450 26450
Довгострокові зобов'язання 68747 42103
Поточні зобов'язання 2091 2414
Чистий прибуток (збиток) 830 (176)
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 11

З повагою,
Голова правління Прат «СК «еККо»  а.в. Гаврільченко 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ГайЧУР-аГРо»

2. Код за ЄДРПОУ: 31880337
3. Місцезнаходження: 70150, Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, 

смт. Тернувате, вул. Елеваторна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (6144) 94-5-32 / 0 (6144) 94-5-38
5. Електронна поштова адреса: gaichur@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: gaichur.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
1. Протоколом загальних зборів акціонерів від 16.03.2015 року прийня-

то рішення про припинення повноважень Голови наглядової ради При-
ватного товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». 
Особа перебувала на посаді з 14.04.2014 року. Володіє часткою 99,95% у 
статутному капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного скла-
ду наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини.

2. Протоколом загальних зборів акціонерів від 16.03.2015 року прийня-
то рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Якуше-
вої Аннети Геннадіївни (особа не надала згоди на розкриття персональ-
них (паспортних) даних). Особа перебувала на посаді з 14.04.2014 року. 
Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Рішення прийнято у 
зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової ради. Особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3. Протоколом загальних зборів акціонерів від 16.03.2015 року прийня-
то рішення про обрання члена наглядової ради Приватне товариство з 
обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Володіє часткою 99,95% у 
статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Особу обрано строком на три роки.

4. Протоколом загальних зборів акціонерів від 16.03.2015 року прийня-
то рішення про обрання членом наглядової ради Костяної Тетяни Микола-
ївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа 
за останні п’ять років: заступник фінансового директора, фінансовий 
контролер, аудитор. Особу обрано строком на три роки.

5. Протоколом загальних зборів акціонерів від 16.03.2015 року прийня-
то рішення про обрання членом наглядової ради Зенченко Вікторії Анато-
ліївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа 
за останні п’ять років: інженер-технолог, головний технолог. Особу обрано 
строком на три роки.

6. Протоколом загальних зборів акціонерів від 16.03.2015 року прийня-
то рішення про обрання членом наглядової ради Москальчука Олексан-
дра Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які 
обіймала особа за останні п’ять років: начальник відділу безпеки. Особу 
обрано строком на три роки.

7. Протоколом загальних зборів акціонерів від 16.03.2015 року при-
йнято рішення про обрання членом наглядової ради Давидова Сергія 
Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які 
обіймала ця особа за останні п’ять років: заступник директора з питань 
торгівлі, генеральний директор, директор. Особу обрано строком на три 
роки.

8. Протоколом загальних зборів акціонерів від 16.03.2015 року прийня-
то рішення про обрання ревізора Мідляр Олени Олександрівни (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою 
у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять 
років: аудитор. Особу обрано строком на три роки.

9. Протоколом наглядової ради від 16.03.2015 року прийнято рішення 
про обрання Головою наглядової ради Давидова Сергія Володимировича 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за 
останні п’ять років: заступник директора з питань торгівлі, генеральний 
директор, директор. Особу обрано Головою наглядової ради строком на 
три роки.

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

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

директор  Коберняк в.І.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (відомості про зміну власників 

акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)  
Пат «аГРаРНий ФоНд «УКРаїНа»

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АГРАРНИЙ ФОНД "УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 38864809
3. Місцезнаходження 01601, м. Киїа, Еспланадна, буд. 20, 

офiс 513
4. Міжміський код, телефон та факс +38(096)1653552 +38(044)5815291
5. Електронна поштова адреса standart_kepital@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://standart_kepital.emitents.net.ua

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

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 

(далi - Товариство) повiдомляє, що вiдповiдно до отриманих Товариством 
20.03.2015 Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, для повiдомлення 
акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв складеного 
станом на 17.03.2015 вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 
та Публiчної безвiдкличної пропозицiї (оферти) для всiх акцiонерiв вiд ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-
ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 39586299, 
мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 39, офiс 4) вiдбулися 
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосую-

чих акцiй Товариства, у зв’язку з чим: - розмiр пакету акцiй Товариства на-
лежних ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ЕЛIТ» (iдентифiкацiйний код 37500445, 
мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Миколи Гайцана, буд. 6) зменшився з 
139930000 штук простих iменних акцiй Товариства, що становить 99,95% 
статутного капiталу Товариства до 0 штук простих iменних акцiй Товариства, 
що становить 0% статутного капiталу Товариства.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 
(далi – Товариство) повiдомляє, що вiдповiдно до отриманих Товариством 
20.03.2015 Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, для повiдомлення 
акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв складеного 
станом на 17.03.2015 вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 
та Публiчної безвiдкличної пропозицiї (оферти) для всiх акцiонерiв вiд ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-
ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 39586299, 
мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 39, офiс 4) вiдбулися 
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосую-
чих акцiй Товариства, у зв’язку з чим: - розмiр пакету акцiй Товариства на-
лежних ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА 
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 39586299, 
мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 39, офiс 4) 
збiльшився з 0 штук простих iменних акцiй Товариства, що становить 0% 
статутного капiталу Товариства до 139930000 штук простих iменних акцiй 
Товариства, що становить 99,95% статутного капiталу Товариства.

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

директор  д.о. Нечитайло
 23.03.2015

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «аГРаРНий ФоНд «УКРаїНа»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Трудовий колектив «Фанплит» 

2. Код за ЄДРПОУ: 32960308
3. Місцезнаходження: 02160 м.Київ, вул.Фанерна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-01-95, 559-12-11
5. Електронна поштова адреса: ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tkf.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
ІІ. текст повідомлення 

Приватне акціонерне товариство «Трудовий колектив Фанплит» пові-
домляє, що 20.03.2015 року на пiдставi отриманого переліку акцiонерiв, 
яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загаль-

них зборiв акцiонерного товариства (вих.№ 80343зв вiд 18.03.2015 р.), 
наданого ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» та складеного ста-
ном на 17.03.2015 року, стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме - частка голосую-
чих акцiй акцiонера Приватне акцiонерне товариство «Фанери та плити» 
(код ЄДРПОУ 00274690, мiсцезнаходження: 02160, м.Київ, вул. Фанер-
на,1), до змiни пакета акцiй складала 26,0373% вiд статутного капiталу 
Товариства (34890 штук простих iменних акцiй), пiсля змiни пакета акцiй 
склала 28,0590% вiд статутного капiталу Товариства (37599 штук про-
стих iменних акцiй).

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

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

директор Прат «тКФ» __________________ Шевчук о.І.
М.П.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тРУдовий КолеКтив ФаНПлит»
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Повідомлення
про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності 

ПайовоГо ЗаКРитоГо 
НедивеРСиФІКоваНоГо веНЧУРНоГо 

ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНдУ 
«КаПІтал» 

товаРиСтво З оБМеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ «КоМПа-
НІя З УПРавлІННя аКтиваМи «ГРаНд-ІНвеСт» повідомляє учас-
ників ПайовоГо ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКоваНоГо веНЧУР-
НоГо ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНдУ «КаПІтал», реєстраційний код за 
ЄДРІСІ 233149 (далі — ПЗНВІФ «КАПІТАЛ»), що Загальними Зборами 
Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРАНД-ІНВЕСТ» (далі — ТОВ  «КУА 
«ГРАНД-ІНВЕСТ»), код за ЄДРПОУ 32825539 (надалі — Товариство) 
прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ПЗНВІФ «КАПІ-
ТАЛ» до «11» травня 2025 року (протокол №45 від «19» березня 
2015 року).

ТОВ «КУА «ГРАНД-ІНВЕСТ» здійснює викуп інвестиційних сертифі-
катів у учасників ПЗНВІФ «КАПІТАЛ», які не згодні з прийнятим рішен-
ням про продовження строку діяльності  та які протягом трьох місяців з 
дня прийняття зазначеного рішення про продовження строку діяльнос-
ті фонду подадуть письмову заяву про викуп у них цінних паперів 
ПЗНвІФ «КаПІтал» в наступному порядку:

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 
01001, м. Київ, вул. М. Заньковецької, 4, кв.2. Для викупу інвестиційних 
сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються на-
ступні документи:

2.1. Юридичними особами: 
- Заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додат-

ку  8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); 

- Засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- Засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі 
якого діє юридична особа (статут, положення, тощо); 

- Засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує 
повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної 
особи.

2.2. Фізичними особами: 
- Заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додат-

ку  7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); 

- Засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України; 
- Засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію 

про реєстраційний номер облікової картки платника податків
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій 

формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.
3. Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартіс-

тю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку 
діяльності ПЗНВІФ «КАПІТАЛ», яка дорівнює 5,84 грн. (пять гривень, 
вісімдесят чотири копійки) за один інвестиційний сертифікат.

4. Дата початку приймання заявок від учасників — «19» березня 
2015 року; дата закінчення приймання заявок від учасників — 
«19»  червня 2015 року.

5. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться з «19» вересня 
2015  року по «19» жовтня 2015 року шляхом сплати належної учаснику 
суми безготівковим переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.

6. Застереження про депонування коштів. 
У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповід-

но до заявки про викуп передала ТОВ «КУА «ГРАНД-ІНВЕСТ» інвести-
ційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання 
невірних реквізитів тощо), ТОВ «КУА «ГРАНД-ІНВЕСТ» протягом 10 ро-
бочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення роз-
рахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному 
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

У разі згоди з прийнятим рішенням стосовно продовження строку 
діяльності ПЗНВІФ «КАПІТАЛ» до «11» травня 2025 року, і відсутності 
бажання викупу Фондом належних Вам інвестиційних сертифікатів, 
просимо повідомити додатково.

19 березня 2015 р.
Генеральний директор
тов «КУа «ГРаНд-ІНвеСт» ___________  огороднік К.М.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КРеМеНЧУКМ'яСо», 

(ідентифікаційний код 30068026), місцезнаходження: провулок Героїв 
Бреста, 48, місто Кременчук, Полтавська область, 39601, Україна, повідо-
мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 29 квітня 2015 року о 15-00 год. в приміщенні адміністративної 
будівлі Пат «Кременчукм'ясо» за адресою: провулок Героїв Брес-
та, 48, місто Кременчук, Полтавська область, 39601, Україна, 
конференц-зал (третій поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників починається об 14-00 год. за 
місцем проведення зборів та закінчується о 14-55.

Порядок денний:
1. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження проце-

дури та регламенту. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товари-
ства на 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
4. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства та аудиторського висновку 

за 2014 рік. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності 
Товариства та розподіл прибутку (збитків) за 2014 рік.

6. Обрання (переобрання) членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Майнове поручительство за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк 

«Фінанси та Кредит» перед Національним Банком України.
9. Вирішення інших питань, пов’язаних із майновим поручительством 

за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед На-
ціональним Банком України.

10.Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів, 
у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом право-
чину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності.

11. Попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів внесення 
змін до значних правочинів, які може вчиняти ПАТ «Кременчук м’ясо» про-
тягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів 
акціонерів.

12. Попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів значних 
правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів, із за-
значенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Н а й м е н у в а н н я 

п о к а з н и к а 
П е р і о д

З в і т н и й
(2014 рік)

П о п е р е д н і й
(2013 рік)

Усього активів 531 218 602 060
Основні засоби 94 654 97 694
Довгострокові фінансові інвестиції 10 497 10 376
Запаси 41 756 36 093
Сумарна дебіторська заборгованість 317 085 394 765
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 515 3576
Нерозподілений прибуток (16 453) (15 067)
Власний капітал 13 537 14 923 
Статутний капітал 29 990 29 990
Довгострокові зобов’язання 365 077 409 975
Поточні зобов’язання 152 604 177 162
Чистий прибуток (збиток) -1 386 5 229
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 999 000 2 999 000
Кількість акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 639 1 664

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — «23» квітня 2015 р.

Для реєстрації та участі в зборах при собі необхідно мати: документ, 
що посвідчує особу, а представникам додатково довіреність на право 
участі у зборах, оформлену згідно чинного законодавства. 

Довідки за телефоном: (0536) 796 790; 771 631.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-

ком денним Зборів: до дати проведення Загальних зборів — у робочі дні з 
10.00 год. до 16.00 год. за місцезнаходженням Товариства (м. Кременчук, 
пров. Героїв Бреста, 48, відділ цінних паперів та/або юридичний відділ); у 
день проведення Загальних зборів — за місцем їх проведення з 14.00 год. 
до 14.55 год. 

Наглядова рада Пат «Кременчукм’ясо»
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаїНСЬКий НаУКово-доСлІдНий ІНСтитУт авІаЦІйНої теХНолоГІї»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПовІдоМлеННя 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
2. Код за ЄДРПОУ 14308552
3. Місцезнаходження Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 463-75-75 (044) 455-93-93
5. Електронна поштова адреса info@ukrniat.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://www.ukrniat.pat.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емі-

тента
ІІ. текст повідомлення

вІдоМоСтІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

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
обрано Заступник 

Голови правління — Гене-
рального директора

Крисін 
Микола Іванович

Не заповнюється 0,000

Зміст інформації:
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології (АТ УкрНДІАТ) від 
19.03.2015 р. (протокол № 1) обрано на посаду заступника Голови правління — Генерального директора АТ УкрНДІАТ терміном на 3 роки Крисіна 
Миколу Івановича в зв’язку з закінченням його повноважень відповідно до Статуту. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: генеральний директор ВАТ УкрНДІАТ, заступник Голови правління — Генерального директора АТ Укр-
НДІАТ. Посадова особа обрана терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні 
посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

обрано Член Правління Матвієнко валерій 
андрійович

Не заповнюється 2,494

Зміст інформації:
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) від 
19.03.2015 р. (протокол № 1) обрано на посаду члена правління терміном на 3 роки Матвієнка Валерія Андрійовича у зв’язку із закінченням його 
повноважень відповідно до Статуту. Його частка в статутному капіталі Товариства складає 2,494 відсотка. Посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: заступник директора інституту — керівник ЦМТІ ВАТ УкрНДІАТ, АТ УкрНДІАТ. Посадова особа обрана терміном на три роки. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

обрано Член Правління тимошенко тетяна 
Миколаївна

Не заповнюється 0,003

Зміст інформації:
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) від 
19.03.2015 р. (протокол № 1) обрано на посаду члена правління терміном на 3 роки Тимошенко Тетяну Миколаївну у зв’язку із закінченням її повно-
важень відповідно до Статуту. ЇЇ частка в статутному капіталі Товариства складає 0,003 відсотка. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: Головний бухгалтер ВАТ УкрНДІАТ, Головний бухгалтер АТ УкрНДІАТ. Посадова особа обрана терміном на три роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

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
припинення 

повноважень
Голова Наглядової ради Майстренко віталій 

Степанович
Не заповнюється 0,000

Зміст інформації:
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український Науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) 
від 19.03.2015 р. (протокол № 1) у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в ДК «Укроборонпром» — органу, що управляє корпоративними пра-
вами держави в АТ УкрНДІАТ припинено повноваження Голови Наглядової ради АТ УкрНДІАТ Майстренка Віталія Степановича (відкликано його з 
посади), який перебував на посаді з 02.01.2013р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

обрано Голова Наглядової ради Гаман 
андрій вікторович

0,000

Зміст інформації:
За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український Науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) 
від 19.03.2015 р. (протокол № 1) у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в ДК «Укроборонпром» — органу, що управляє корпоративними пра-
вами держави в АТ УкрНДІАТ обрано Головою Наглядової ради АТ УкрНДІАТ Гамана Андрія Вікторовича, начальника Управління ДК «Укроборон-
пром» на термін повноважень діючого складу Наглядової ради. Попередня посада, яку займав Гаман А.В. — начальник відділу ФДМУ, з 02.01.2013  р. 
був призначений і виконував повноваження і обов’язки члена Наглядової ради згідно Статуту АТ УкрНДІАТ. Не володіє часткою в статутному капіта-
лі АТ УкрНДІАТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

законодавством.
Голова правління — 
Генеральний директор  Г.о. Кривов
ат УкрНдІат 
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ПовІдоМлеННя
про проведення Загальних зборів Публічного акціонерного 

товариства «Чексіл».
Публічне акціонерне товариство «Чексіл» (ПАТ «Чексіл», код ЄДРПОУ 

04594723), що знаходиться за адресою м.Чернігів, вул. Щорса,66 повідом-
ляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
29 квітня 2015 року о 15-й годині в приміщенні виробничого корпусу 
(кімната для переговорів) за адресою: м. Чернігів, вул. щорса, 66. Реє-
страція учасників зборів відбудеться 29 квітня 2015 року з 13.00 до 14.50 за 
місцем проведення Загальних зборів

ПоРядоК деННий:
1. Обрання лічильної комісії, голови зборів та секретаря загальних збо-

рів акціонерів ПАТ «Чексіл». Затвердження процедурних питань.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків робо-
ти на 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової Ради ПАТ «Чексіл» про роботу в 2014 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, затвер-
дження висновків. 

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2014 рік, порядку покриття збитків ПАТ «Чексіл» за 
2014 рік.

6. Про зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення но-
мінальної вартості акцій. 

7. Про реєстрацію випуску акцій шляхом зменшення номінальної вар-
тості акцій. Затвердження порядку обміну акцій старої номінальної вартос-
ті на акції нової номінальної вартості. Затвердження протоколу рішення 
про випуск акцій. Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу 
емітента з питань дій щодо реєстрації випуску акцій нової номінальної вар-
тості.

8. Про внесення змін до Статуту через викладення Статуту Товариства 
в новій редакції. 

9. Про затвердження укладених, подовження терміну дії існуючих пра-
вочинів в 2014 році та попереднє схвалення правочинів, відповідно ст.71 
Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Додаткова інформація щодо зменшення статутного капіталу това-
риства.

Зменшення статутного фонду проводиться з метою приведення у відпо-
відність його розміру до значення вартості чистих активів на вимогу ст.155 
Цивільного Кодексу України. Зменшення статутного капіталу відбувається 
шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Мінімальний розмір змен-
шення — 34 507 420,20 (тридцять чотири мільйони п’ятсот сім тисяч 
чотириста двадцять) грн. 20 коп.

Акції у акціонерів не викуповуються. Проводиться обмін акцій старої но-
мінальної вартості на акції нової зменшеної номінальної вартості. Номі-
нальну вартість акції передбачається зменшити до 2,60 грн., внаслідок 
чого статутний фонд буде становити 33 856 336,80 (тридцять три мільйони 
вісімсот п’ятдесят шість тисяч триста тридцять шість ) грн. 80 коп.»

Проект внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Чексіл». 
«5.1. Статутний капітал Товариства становить 33 856 336,80 (тридцять три 

мільйони вісімсот п’ятдесят шість тисяч триста тридцять шість ) грн. 80 коп.»
«5.2. Статутний капітал поділено на 13 021 668 простих іменних акцій 

номінальною вартістю 2,60 грн. кожна» 
Відшкодування збитків акціонерам у зв’язку зі зменшенням статутного 

капіталу не передбачається, 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

Пат «Чексіл» відповідно до консолідованої фінансової звітності, 
складеної по МСФЗ (тис. грн.) 

 Найменування показника Період
Попередній 

2013
Звітний 

2014
Усього активів 45 979 43 707
Основні засоби (залишкова вартість) 29 562 27 994
Довгострокові фінансові інвестиції 7 428 7 235
Запаси 2 3
Сумарна дебіторська заборгованість 8970 8407
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(31 702) (35 095)

Власний капітал 37 655 34 262
Статутний капітал 68 364 68 364
Довгострокові зобов’язання (відстрочені 
податкові зобов’язання)

- -

Поточні зобов’язання 2 547 3670
Чистий прибуток (збиток) ( 207) ( 3 393)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 021 668 13 021 668
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

Дата складання переліку акціонерів 23 квітня 2015 року на 24.00 год. 
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, паспорт, а представникам акціоне-
рів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на 
Загальних зборах, оформлену згідно чинного законодавства. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів буде проводитись з 
29.03.2015 р по 29.04.2015 р. кожного робочого дня з 9.00 до 13.00 та з 
14.00 до 17.00 за адресою: вул. Щорса, 66, м. Чернігів, в приміщенні ви-
робничого корпусу, кімната для переговорів, посадова особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер 
Захаренко С.М. Телефон для довідок: (0462) 662 283.

Будь-хто з акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку ден-
ного загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до скликання 
Загальних зборів акціонерів. 

Наглядова Рада Пат «Чексіл» 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЧеКСІл»

місцезнаходження: 37254, Полтавська обл., Лохвицький р-н., с.Сенча, 
вул.Перемоги, 1 повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які 
відбудуться 27 квітня 2015 року о 13-00 за адресою: 36014, м.Полтава, 
вул. артема, буд,13 офіс 36. 

Реєстрація проводиться з 12-30 до 12-50 год. 27 квітня 2015 року за 
місцем проведення зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансо-

во — господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження річної 
фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збитку).

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та 
надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 437,6 437,6

Основні засоби (за залишковою вартістю) 425,6 425,6
Довгострокові фінансові інвестиції 12,0 12
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4,0 4,0
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -254,6 -254,6
Власний капітал 591,4 591,4
Статутний капітал 104,8 104,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) - -4,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 482 10 482
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 37254, Полтавська обл., Лохвицький р-н., с.Сенча, 
вул.Перемоги, 1, у керівника товариства Євтушевський В.І. в робочі дні що-
денно з 10.00 до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –21.04.2015 року.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СеНЧаНСЬКе РеМоНтНо-тРаНСПоРтНе ПІдПРиєМСтво», 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СМаРт-ХолдиНГ»,
місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-а, 

ідентифікаційний код 34716646 (надалі — товариство), повідом-
ляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціоне-
рів товариства (надалі — Збори), які відбудуться 27 квітня 2015 
року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-а, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем 

проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах — 21.04.2015р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, 

що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законо-

давства підтверджують повноваження — представникам акціонерів.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань 2. 

порядку проведення Зборів.
Звіт Дирекції за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками роз-3. 

гляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
Визначення кількісного складу Дирекції Товариства, обрання чле-4. 

нів Дирекції Товариства.
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення 5. 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності 
протягом звітного періоду.

Затвердження умов договорів (в т.ч. розміру винагороди) з члена-6. 
ми Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звіт-7. 
ності за 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СМаРт-ХолдиНГ»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«аГРоІНФо», 

місцезнаходження: 36029, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Швед-
ська, 2, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбу-
дуться 30 квітня 2015 року о 10-00 за адресою: 36029, Полтавська обл., 
м.Полтава, вул.Шведська, 2, адмінприміщення товариства, І-поверх, 
кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 30 квітня 2015 року за 
місцем проведення зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіти: дирекції, наглядової ради і ревізійної комісї про підсумки фі-

нансово — господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження 
річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.

4. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного това-
риства «Агроінфо» шляхом перетворення у товариство з обмеженою від-
повідальністю.

5. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товари-
ства «Агроінфо»

6. Затвердження порядку та умов здійснення переворення приватного 
акціонерного товариства «Агроінфо».

7. Про обрання комісії з припинення.
8. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки 

правонаступника..
9. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення .
10. Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 2542,2 4483,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1743,8 3193,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 25,2 31,1
Сумарна дебіторська заборгованість 769,5 1257,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,7 1,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 218,4 507,4
Статутний капітал 143,4 143,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2180,4 3832,7
Чистий прибуток (збиток) -289,0 -140,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 143 388 143 388
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 7

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 36029, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Шведська, 2, 
у головного бухгалтера товариства Листопад Т.В. в робочі дні, щоденно з 
10.00 до 15.00.тел.(0532)50-92-76.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –24.04.2015 року.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтавСЬКий МоНтаЖНо-

ЗаГотІвелЬНий Завод» 
код ЄДРПОУ 13936000, місцезнаходження: 36009, м.Полтава, вул. Зінь-

ківська,52, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 09.00 в адмінприміщенні това-
риства за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, ІІ-поверх, актова 
зала.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів, затвердження про-

цедури та регламенту.
3.Звіти Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014р. , затвердження них та при-
йняття рішення за наслідками розгляду.

4.Затвердження річної фінансової звітності за 2014р. та порядку роз-
поділу прибутку. 

5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Реєстрація проводиться з 08.30 до 08.50 год. 30 квітня 2015р. за міс-

цем проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам при собі мати паспорт, а представникам ак-

ціонерів крім паспорта — довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах, оформлену і засвідчену відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах 
акціонерів Товариства складається станом на 24:00 годину 24.04.2015р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, щодо порядку ден-
ного загальних зборів: Місце ознайомлення: 36009, м.Полтава, вул.Зінь-
ківська,52, адмін.корпус, кім.3, третій поверх; в робочи дні з 09:00 до 12:00 
години; тел.для довідок: (0532)611-862. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Фоміна Н.П.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попередній
2013р.

Усього активів 1572,2 1614,8
Основні засоби 1470,6 1596,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,6 0,6
Сумарна дебіторська заборгованість 76,0 1,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,6 3,0
Нерозподілений прибуток (-406,7) (-415,5)
Власний капітал 1424,6 1415,8
Статутний капітал 34,0 34,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 147,6 199,0
Чистий прибуток (збиток) 10,8 (-76,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3400 3400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Наглядова рада
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Визначення порядку покриття збитків Товариства.8. 
Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочи-9. 

нів, затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочи-
нів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Това-
риством значних правочинів.

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

Найменування показника період
2014р 2013р

Усього активів  158 951 256 337
Основні засоби  1 292 2 101
Довгострокові фінансові інвестиції  - 4 598
Запаси 3 608 439
Сумарна дебіторська заборгованість  152 594 241 722
Грошові кошти та їх еквіваленти 482 2 041
Нерозподілений прибуток -34 072 -2 493
Власний капітал 66 572 -1 849
Статутний капітал 100 469 469
Довгострокові зобов'язання - -

Поточні зобов'язання 92 379 258 186
Чистий прибуток (збиток) -31 579 -6 138
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 469 000 469 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 129

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, 
які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у 
робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 
к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Директор по корпоративному управлінню та цінним папе-
рам). 

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за 
тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 
+380 44 590-30-14.

Шановний акціонер!

Наглядова рада Пат «аК-тРаНС» повідомляє про 
скликання річних загальних зборів товариства.

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акці-
онерне товариство «АК-ТРАНС», м. Київ, вул. Оранжерейна, б.№1. Дата, 
час і місце проведення загальних зборів: збори відбудуться 23.04.2015  року 
о 16-00 за адресою: м. Київ, вул. оранжерейна, б.1, приміщення акто-
вого залу. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у збо-
рах: реєстрація відбудеться з 15-00 по 15-45 у день та за місцем прове-
дення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах 17.04.2015 року.

ПеРелІК ПитаНЬ що виНоСятЬСя На ГолоСУваНННя:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів та затвердження регламенту 

роботи загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

4. Розгляд та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії Товари-
ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ре-
візійної комісії Товариства.

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

2014 році.
Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань 

порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна 
ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з 
20.03.2015 р. по 22.04.2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адре-
сою м. Київ, вул. Оранжерейна, б.№1, звернувшись із заявою складеною 
у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами — Григор»єва С.В.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044)483-84-09
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

2014 рік 2013 рік
Всього активів 13028 13652
Основні засоби 4121 4286
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3 135
Сумарна дебіторська заборгованість 8865 9190
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 41
Нерозподілений прибуток -340 -858
Власний капітал 544 26
Статутний капітал 884 884
Довгострокові зобов’язання 11680 12389
Поточні зобов’язання 804 1237
Чистий прибуток(збиток) 518 127
Середньорічна кількість акцій(шт.) 3534343 3534343
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 18

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«БеРеЗовиЦЬКий КоМБІНат «БУдІНдУСтРІя» 
(код за ЄДРПОУ 05421350; місцезнаходження: 47728, Тернопіль-

ська обл., Тернопільський р-н, с.Острів, вул.Промислова, буд.2) повідо-
мляє, що річні загальні збори акціонерів Пат «Березовицький комбі-
нат «Будіндустрія» відбудуться 28 квітня 2015 року о 14-00 годині в 
кабінеті Голови Наглядової Ради в приміщенні адміністративного бу-
динку комбінату за адресою: вул.Промислова, буд.2, с.острів, терно-
пільський р-н, тернопільська обл., 47728.

Реєстрація учасників зборів з 13-00 год. до 13-45 год. в день та за 
місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та 

затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

2014 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 
2015  році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії Товариства.

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

ства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє 

схвалення значних правочинів.
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мо-

жуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 
вул. Промислова, буд.2, с.Острів, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 
47728. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми  — Кізима Л.Ф. Довідки за тел. (0352) 274900, 270469.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 22.04.2015р. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи 
(довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і за-
свідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

2014р. 2013р.
Усього активів 19812 18086
Основні засоби 7916 7654
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5336 4281
Сумарна дебіторська заборгованість 5473 5596
Грошові кошти та їх еквіваленти 110 40
Нерозподілений прибуток 7814 7293
Власний капітал 16933 16412
Статутний капітал 1067 1067
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 2879 1674
Чистий прибуток (збиток) 521 804
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21338540 21338540
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 121 109
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво «Метал-СеРвІС», 
32769553

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 12/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

  21 013 (Двадцять одна тисяча 
тринадцять) штук

фактично розміщених   21 013 (Двадцять одна тисяча 
тринадцять) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

13 658 450,00 (Тринадцять 
мільйонів шістсот п’ятдесят вісім 
тисяч чотириста п’ятдесят 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 13 658 450,00 (Тринадцять 
мільйонів шістсот п’ятдесят вісім 
тисяч чотириста п’ятдесят 
гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

13 658 450,00 (Тринадцять 
мільйонів шістсот п’ятдесят вісім 
тисяч чотириста п’ятдесят 
гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):---------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):---------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):---------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона Валеріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
Директор ПП «Аудиторська 

фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін Олексійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку 
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального депозита-
рію цінних паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво «Метал-СеРвІС», 
32769553

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 13/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

19 635 (Дев’ятнадцять тисяч 
шістсот тридцять п’ять) штук

фактично розміщених 19 635 (Дев’ятнадцять тисяч 
шістсот тридцять п’ять) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

12 762 750,00 (Дванадцять 
мільйонів сімсот шістдесят дві 
тисячі сімсот п’ятдесят гривень 
00 копійок)

фактично розміщених, грн 12 762 750,00 (Дванадцять 
мільйонів сімсот шістдесят дві 
тисячі сімсот п’ятдесят гривень 
00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

12 762 750,00 (Дванадцять 
мільйонів сімсот шістдесят дві 
тисячі сімсот п’ятдесят гривень 
00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона Валеріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
Директор ПП «Аудиторська 

фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін 
Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку 
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво «Метал-СеРвІС», 
32769553

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 14/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення об-
лігацій та проспектом емісії облігацій)

6 052 (Шість тисяч п’ятдесят дві) 
штуки

фактично розміщених 6 052 (Шість тисяч п’ятдесят дві) 
штуки

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

3 933 800,00 (Три мільйони 
дев’ятсот тридцять три тисячі 
вісімсот гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 3 933 800,00 (Три мільйони 
дев’ятсот тридцять три тисячі 
вісімсот гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

3 933 800,00 (Три мільйони 
дев’ятсот тридцять три тисячі 
вісімсот гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона Валеріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
Директор ПП «Аудитор-
ська фірма «СЕРВІС-

АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 
ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін Олексійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через 
яку здійснено публічне

розміщення облігацій***:
Керівник установи

ПАТ «Фондова біржа 
ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:
Директор департаменту

ПАТ «Національний 
депозитарій України»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво 
«Метал-СеРвІС», 

32769553
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 15/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

6 465 (Шість тисяч чотириста 
шістдесят п’ять) штук

фактично розміщених 6 465 (Шість тисяч чотириста 
шістдесят п’ять) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

4 202 250,00 (Чотири мільйони 
двісті дві тисячі двісті п’ятдесят 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 4 202 250,00 (Чотири мільйони 
двісті дві тисячі двісті п’ятдесят 
гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

4 202 250,00 (Чотири мільйони 
двісті дві тисячі двісті п’ятдесят 
гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона 
Валеріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:

Директор ПП «Аудиторська 
фірма «СЕРВІС-АУДИТ»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін 
Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво «Метал-СеРвІС», 
32769553

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 16/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

3 602 (Три тисячі шістсот дві) 
штуки

фактично розміщених 3 602 (Три тисячі шістсот дві) 
штуки

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

2 341 300,00 (Два мільйони 
триста сорок одна тисяча триста 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 2 341 300,00 (Два мільйони 
триста сорок одна тисяча триста 
гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

2 341 300,00 (Два мільйони 
триста сорок одна тисяча триста 
гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона Валеріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
Директор ПП 

«Аудиторська фірма 
«СЕРВІС-АУДИТ»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін Олексійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через 
яку здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних 
паперів:
Директор департаменту

ПАТ «Національний 
депозитарій України»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво 
«Метал-СеРвІС», 

32769553
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 17/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення об-
лігацій та проспектом емісії облігацій)

3 366 (Три тисячі триста 
шістдесят шість) штук

фактично розміщених 3 366 (Три тисячі триста 
шістдесят шість) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

2 187 900,00 (Два мільйони сто 
вісімдесят сім тисяч дев’ятсот 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 2 187 900,00 (Два мільйони сто 
вісімдесят сім тисяч дев’ятсот 
гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

2 187 900,00 (Два мільйони сто 
вісімдесят сім тисяч дев’ятсот 
гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона Валеріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
Директор ПП «Аудиторська 

фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін 
Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво 
«Метал-СеРвІС», 

32769553
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 19/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

3 205 (Три тисячі двісті п’ять) 
штук

фактично розміщених 3 205 (Три тисячі двісті п’ять) 
штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

2 083 250,00 (Два мільйони 
вісімдесят три тисячі двісті 
п’ятдесят гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 2 083 250,00 (Два мільйони 
вісімдесят три тисячі двісті 
п’ятдесят гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

2 083 250,00 (Два мільйони 
вісімдесят три тисячі двісті 
п’ятдесят гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона 
Валеріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:
Директор ПП «Аудиторська 

фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін 
Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через 
яку здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво 
«Метал-СеРвІС», 

32769553
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 20/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

7 060 (Сім тисяч шістдесят) штук

фактично розміщених 7 060 (Сім тисяч шістдесят) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

4 589 000,00 (Чотири мільйони 
п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 4 589 000,00 (Чотири мільйони 
п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч 
гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

4 589 000,00 (Чотири мільйони 
п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч 
гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона Валеріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
Директор ПП «Аудиторська 

фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін Олексійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку 
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво
«Метал-СеРвІС», 

32769553
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 11/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

  15 464 (П’ятнадцять тисяч 
чотириста шістдесят чотири) 
штуки

фактично розміщених   15 464 (П’ятнадцять тисяч 
чотириста шістдесят чотири) 
штуки

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

10 051 600,00 грн. (Десять 
мільйонів п’ятдесят одна тисяча 
шістсот гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 10 051 600,00 грн. (Десять 
мільйонів п’ятдесят одна тисяча 
шістсот гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

10 051 600,00 грн. (Десять 
мільйонів п’ятдесят одна тисяча 
шістсот гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона 
Валеріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:
Директор ПП «Аудиторська 

фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін 
Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через 
яку здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво 
«Метал-СеРвІС», 

32769553
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 10/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

45 380 (Сорок п’ять тисяч триста 
вісімдесят) штук

фактично розміщених 45 380 (Сорок п’ять тисяч триста 
вісімдесят) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

29 497 000,00 (Двадцять дев’ять 
мільйонів чотириста дев’яносто 
сім тисяч гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 29 497 000,00 (Двадцять дев’ять 
мільйонів чотириста дев’яносто 
сім тисяч гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

29 497 000,00 (Двадцять дев’ять 
мільйонів чотириста дев’яносто 
сім тисяч гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона 
Валеріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:

Директор ПП «Аудиторська 
фірма «СЕРВІС-АУДИТ»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін 
Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво «Метал-СеРвІС», 
32769553

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 18/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «05» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

12 899 (Дванадцять тисяч 
вісімсот дев’яносто дев’ять) штук

фактично розміщених 12 899 (Дванадцять тисяч 
вісімсот дев’яносто дев’ять) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

8 384 350,00 (Вісім мільйонів 
триста вісімдесят чотири тисячі 
триста п’ятдесят гривень 
00 копійок)

фактично розміщених, грн 8 384 350,00 (Вісім мільйонів 
триста вісімдесят чотири тисячі 
триста п’ятдесят гривень 
00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

8 384 350,00 (Вісім мільйонів 
триста вісімдесят чотири тисячі 
триста п’ятдесят гривень 
00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона 
Валеріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:
Директор ПП «Аудиторська 

фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін 
Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе ПІдПРиєМСтво 
«Метал-СеРвІС», 

32769553
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 21/2/2015-т.
Дата реєстрації «05» лютого 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: «03» березня 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 «30» листопада 2015 року

фактична  «04» березня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

3 360 (Три тисячі триста 
шістдесят) штук

фактично розміщених 3 360 (Три тисячі триста 
шістдесят) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

2 184 000,00 (Два мільйони сто 
вісімдесят чотири тисячі гривень 
00 копійок)

фактично розміщених, грн 2 184 000,00 (Два мільйони сто 
вісімдесят чотири тисячі гривень 
00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

2 184 000,00 (Два мільйони сто 
вісімдесят чотири тисячі гривень 
00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):---------------------------

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):--------------------------

Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
Сума, сплачена за облігації 
(грн):-----------------------------

Від емітента:
Директор

ПП «МЕТАЛ_СЕРВІС»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Прокопенко Ілона Валеріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
Директор ПП «Аудиторська 

фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

К.Р.Красільніков
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Голова Правління 

ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Лєбєдєв Веніамін 
Олексійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку 
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Керівник установи
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

(посада)

________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних паперів:

Директор департаменту
ПАТ «Національний 

депозитарій України»
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська Н.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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Шановні акціонери Прат «ПРІоКоМ»!
Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ» (надалі — «Товари-

ство») повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 10:00 за адресою: м. Київ, 
вул. Глибочицька буд. 17 літера «д», кімн. № 2 з наступним Поряд-
ком денним:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту про-
ведення загальних зборів акціонерів

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та затвердження висновків 

Ревізора. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік .
7. Затвердження розміру дивідендів за простими акціями.
8. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
9. Про припинення повноважень та обрання Голови і членів Прав-

ління Товариства. 
10. Про припинення повноважень та обрання Голови і членів На-

глядової ради Товариства. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних за-
гальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупної вартості. 

12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції.

13. Про уповноваження на підписання Статуту Товариства в новій 
редакції та здійснення його державної реєстрації у визначеному чин-
ним законодавством порядку.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 24 квітня 2015 року з 
9.30  год. до 9.45 год. год. за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька 
буд.  17 літера «Д», кімн. № 2. Дата складення переліку акціонерів, які 

мають право на участь у загальних зборах акціонерів визначається 
станом на 24 годину 19 квітня 2015 року.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. вул. Глибочицька 
буд. 17 літера «Д», кімн. № 7-8 кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 
години, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення. 

Відповідно до вимог п. 1 Рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 324, до Порядку денного 
додається наступна інформація:

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

Найменування показника період 
Звітний 

2014
Попере-

дній 2013
Усього активів   105 774   90 723
Основні засоби  1 752   3 223
Довгострокові фінансові інвестиції    -   -
Запаси 624 676
Сумарна дебіторська заборгованість    60 437 55 623
Грошові кошти та їх еквіваленти  39 938   28 390
Нерозподілений прибуток  53 433 59 023
Власний капітал  70 108   75 698
Статутний капітал  14500  14500
Довгострокові зобов’язання   -  - 
Поточні зобов’язання 35 666   15025
Чистий прибуток (збиток)   -5 590  45 025
Середньорічна кількість акцій (шт.)   145 000 

шт.
 145 000 

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

  - -  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

  - -  

Наглядова рада товариства

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПРІоКоМ»

(код за ЄДРПОУ: 01039599, місцезнаходження: пр-т Перемоги, 
буд. 39, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів товариства 24 квітня 2015 року о 15:00 годині 
за адресою: проспект Перемоги, буд. 39, кімн. 19 на 3 поверсі, 
м.  Чернігів, 14017.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись з 14:00 
до 14:45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера  — 
також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 
Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, 
необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на 
посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інфор-
мацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без дові-
реності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 20 квітня 2015 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвер-

дження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 

2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товари-
ства за 2014 рік.

7. Розподіл чистого прибутку 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представни-

ки можуть ознайомитись із документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного, за адресою: проспект Перемоги, 
буд. 39, м. Чернігів, 14017, приймальня, у робочі дні з 10:00 до 12:00. 
В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з поряд-
ку денного, в місці проведення зборів.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: директор Клименко Анатолій Семенович, контактний телефон 
(04622) 4-40-38.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства тис.грн.

Найменування показника (за консолідова-
ною фінансовою звітністю)

Період
Звітний 
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього активів  3605 3731
Основні засоби (залишкова вартість) 120 149
Довгострокові фінансові інвестиції 914 909
Запаси 113 98
Сумарна дебіторська заборгованість 971 1042
Грошові кошти та їх еквіваленти 210 236
Нерозподілений прибуток 2372 2275
Власний капітал 3186 3089
Статутний капітал 220 220
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 419 525
Чистий прибуток (збиток) 97 156
Середньорічна кількість акцій (шт.) 880240 880240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

58 62

Наглядова рада Пат «Чернігівводпроект»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«ЧеРНІГІвСЬКий ПРоеКтНо-виШУКУвалЬНий ІНСтитУт «ЧеРНІГІвводПРоеКт»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 
що знаходиться за адресою: м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88, 
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, що відбудуть-
ся «23» квітня 2015 року о 16-00 за адресою: м. Харків, пл. Свобо-
ди,5, держпром, 2 під. 2 поверх, актова зала оК веП «держпром» 
(вхід через перший або другий під'їзд). Реєстрація осіб, що прибули 
для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів 
за адресою, вказаною вище, «23» квітня 2015; року з 15-00 до 15-40. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 17 квітня 2015 р.

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

1.Обрання Лічильної комісії зборів. 2.Обрання Секретаря зборів. 
3.Річний звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. 4.Звіт 
Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візійної комісії. 5.Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6.Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 7.Затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2014 рік. 8.Розподіл прибутку і збитків за 
результатами діяльності Товариства за 2014 рік. 9.Затвердження зна-
чних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів. 
10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, 
на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової 
звітності Товариства. 11.Внесення змін до Статуту Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до 
дати проведення зборів (включно) акціонери мають можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Ком-
сомольське шосе, буд.88, 4-ий поверх, к. 405, у робочі дні, робочий 
час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14 

годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають ви-
носу.

- В день проведення зборів — також у місці їх проведення за адре-
сою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала 
ОК ВЕП «Держпром. За місцем проведення зборів документі надають-
ся для ознайомлення з 15-00 до 16-00. Документи надаються для 
ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: 
Генеральний директор Цвікевіч Олена Андріївна.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 73573 73071
Основні засоби 29254 23121
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 610 275
Сумарна дебіторська заборгованість 11506 7379
Грошові кошти та їх еквіваленти 1033 23
Нерозподілений прибуток 1911 1663
Власний капітал 53711 53389
Статутний капітал 45360 45360
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 19862 19682
Чистий прибуток (збиток) 322 1493
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90719093 90719093
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 141 152

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАС-
ПОРТ, для представників акціонерів — ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена 
відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (57) 752-28-08.

Генеральний директор  Цвікевіч о.а.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«елеватоРМлиНМаШ»

до уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«РеНеСаНС Життя»

Правління Приватного акціонерного товариства «РЕНЕСАНС ЖИТ-
ТЯ» (далі — «товариство») повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (далі — «Збори»). Наступна інформа-
ція надається на виконання положень статті 35 Закону України Про 
акціонерні товариства» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 «Про розкриття інформа-
ції в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних 
зборів»:

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
Приватне акціонерне товариство «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ». Адреса міс-

цезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 29, 5-й поверх.
2. дата, час та місце проведення Зборів:
24 квітня 2015 року, о 15:00 за київським часом (GMT +2), за місцезна-

ходженням Товариства.
3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Збо-

рах:
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день про-

ведення Зборів з 14:00 по 14:50 за київським часом, за місцезнаходжен-
ням Товариства. Для реєстрації представник акціонера повинен пред’явити 
належним чином випущену довіреність від акціонера (нотаріально завіре-
ну та апостильовану/легалізовану), а також документ, що посвідчує його 
особу.

4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів у поряд-
ку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5. Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1) Обрання голови та секретаря Загальних зборів, обрання Лічильної 

комісії;
2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізора Товариства;
3) Затвердження висновку Ревізора Товариства;
4) Затвердження річного звіту Товариства;
5) Розподіл прибутку і збитків Товариства;
6) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту;

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та уповноваження 
особи, відповідальної за здійснення державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства;

8) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства;
9) Обрання Ревізора Товариства.
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:
Усі необхідні матеріали, що можуть знадобитись акціонерам з метою та 

під час підготовки до Зборів, знаходяться за місцезнаходженням Товари-
ства та за відповідним запитом акціонера можуть бути надіслані поштою, 
засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою. Відповідаль-
ним за процедуру ознайомлення акціонерів з матеріалами призначено Го-
лову Правління Товариства, Будовську І.М.

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  214 501 169 801
Основні засоби  1 157 1 607
Довгострокові фінансові інвестиції  4 820 5 335
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  2 198 2 186
Грошові кошти та їх еквіваленти 179 429 124 370
Нерозподілений прибуток (102 302) (137 855)
Власний капітал 67 093 31 622
Статутний капітал 26 000 26 000
Довгострокові зобов’язання 111 015 101 000
Поточні зобов’язання 36 393 37 179
Чистий прибуток (збиток) 35 567 (2 112)
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) 57 62

З повагою,
Голова Правління Прат «РеНеСаНС Життя»            Будовська І.М.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РеНеСаНС Життя»
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до уваги акціонерів ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «СП 
УКРеНеРГоЧоРМет»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00192471, місцезнаходження: вул. Гра-
верна буд.1, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87505) повідомляє, що 
24 квітня 2015 року о 16:00 годині відбудуться річні загальні збори акціо-
нерів за адресою: донецька обл., м. Маріуполь, вул. Граверна буд.1, 
перший поверх, зал засідань «к.№1».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
буде здійснюватися 24 квітня 2015 року з 15-00 до 15-45 год. за місцем про-
ведення зборів (Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Граверна буд.1, перший 

поверх, біля входу до залу засідань «к.№1»).
Для реєстрації акціонери (їх представники) товариства повинні мати при 

собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів, та 
юридичні особи — паспорт та доручення (довіреність) на право участі та 
голосування на зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодав-
ства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 20 квітня 2015 року станом на 24 годину.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«БаНК МиХайлІвСЬКий»

2. Код за ЄДРПОУ: 38619024
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Рильський, буди-

нок  10-12/3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-94-28
5. Електронна поштова адреса: o.timonina@bankmikhailovsky.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 
від 03.12.2013 р.: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

текст повідомлення:
19 березня 2015 року Спостережною радою ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВ-

СЬКИЙ», далі — Банк (протокол засідання Спостережної ради №6 від 
19  березня 2015 року), прийнято рішення 19 березня 2015 року звільнити 
Директора Департаменту розвитку споживчого кредитування — Члена 
Правління Слюнько Сергія Миколайовича (особа не надала згоду на роз-
криття своїх паспортних даних). Підстава цього рішення — заява Слюнька 
С.М. з проханням звільнити його за власним бажання з займаної посади. 
Слюнько С.М. обіймав посаду Директора Департаменту розвитку спожив-
чого кредитування — Член Правління ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» з 
29.08.2013  р. по 19.03.2015 р. Слюнько С.М. непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, акціями Банку та часткою в його ста-
тутному капіталі Банку не володіє.

Замість звільненої особи на посаду Директора Департаменту розвитку 
споживчого кредитування — Члена Правління інші особи не призначалися.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління
Пат «БаНК МиХайлІвСЬКий» ______________       І.в дорошенко

МП, підпис                   20.03.2015

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради річні загальні 
збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2015 року. Початок зборів о 15.00 
в каб. 501, 5 поверх (конференц-зал головного корпусу) Пат «УКРНаФ-
тоХІМПРоеКт» за адресою: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б. Ре-
єстрація учасників зборів проводиться з 900 до 14 45 в каб.327. 

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при собі :
- паспорт або документ, який засвідчує особу;
- доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах (для 

представників акціонерів), посвідчене реєстратором, депозитарієм, зберіга-
чем, нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах-20.04.2015 р.

ПоРядоК деННий:
1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведен-

ня річних загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 
3. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році.
5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2014 році та перспективу 

розвитку у 2015 р. 
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2014 році.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. 
8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за резуль-

татами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік. 
9. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Нагля-

дової ради, висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. 
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
11. Про розподіл прибутку за 2014 рік, план розподілу прибутку на 

2015 рік.
12. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
13. Про відміну рішення Правління від 19.12.2012р. №233 щодо затвер-

дження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
14. Затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМ-

ПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355.
15. Відміна рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. 

по п.2 порядку денного щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТО-
ХІМПРОЕКТ», пов’язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКР-
НАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій».

16. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов’язаних 
із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за ре-

зультатами приватного розміщення акцій.
основні показники ФІНаНСово — ГоСПодаРСЬКої дІялЬНоСтІ

ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «УКРНаФтоХІМПРоеКт» 
(тис. грн.)

Найменування показників Період
2013 р. 2014 р.

Усього активів 116 729 187 695
Основні засоби 55 568 117 779
Довгострокові фінансові інвестиції 10 0
Запаси 1 010 390
Сумарна дебіторська заборгованість 14 222 10 885
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 368 40 899
Нерозподілений прибуток (21 409) (122 442)
Власний капітал 24 604 3 622
Статутний капітал 16 244 16 244
Довгострокові зобов’язання 72 369 180 238
Поточні зобов’язання 19 756 3 835
Чистий прибуток (збиток) (2 149) (101 033)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 64 976 352 64 976 352
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 673 650

Загальним зборам акціонерів пропонується прийняти наступні 
зміни до Статуту : 

«5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний ка-
пітал у розмірі 16 240 492,25 грн. (шістнадцять мільйонів двісті сорок тисяч 
чотириста дев’яносто дві грн. 25 коп.). Статутний капітал розподілено на 
64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев’ятсот шістдесят одна тисяча 
дев’ятсот шістдесят дев’ять) часток, корпоративні права за якими посвідчу-
ються простими іменними акціями номінальною вартістю 0,25 грн.»

та 
«6.1.1. Товариством розміщено 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони 

дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят дев’ять) простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.».

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за адресою: 
м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б каб.328 в робочі дні з 10.00 до 16.00. По-

садова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — секретар Правління Тур Віра Карпівна. Тел. для 
довідок (044) 417-25-28 

Голова Правління  а.С. левандовський

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРаїНСЬКий ІНСтитУт По ПРоеКтУваННЮ 
НаФтоПеРеРоБНиХ І НаФтоХІМІЧНиХ ПІдПРиєМСтв»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СП УКРеНеРГоЧоРМет»
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3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд та затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.
6. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради, звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-

риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупності вартості.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Правління.

12. Обрання Голови та членів Правління.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 

проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, особисто, або 
через уповноваженого представника за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Граверна буд.1, у кабінеті корпоративного секретаря (Нестерчук Людмила 
Миколаївна тел. (0629) 22-25-47) з понеділка по п'ятницю з 7:30 до 16:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 до 12:30 год.), за винятком неробочих та святкових днів. 
Акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу (паспорт), їх 
представники — паспорт та належно оформлену довіреність. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Голова Правління Дубовик Едуард Володимирович, тел. (0629) 40-17-39.

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які 

мають право на участь у Загальних зборах акціонерів — Центральний депо-
зитарій ПАТ «НДУ» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, тел. (044) 591-04-
00, факс (044) 482-52-14).
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 52 533 38 261
Основні засоби 10 849 11 646
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 750 2 845
Сумарна дебіторська заборгованість 36 733 18 698
Грошові кошти та їх еквіваленти 141 3 246
Нерозподілений прибуток 6 180 530
Власний капітал 31 450 25 251
Статутний капітал 631 631
Довгострокові зобов’язання 7 401 5 257
Поточні зобов’язання 13 682 7 753
Чистий прибуток (збиток) 6 180 1 023
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- 450

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- 19

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 663 635

Голова Правління Прат «СП УКРеНеРГоЧоРМет»   е.в. дубовик

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БеРди-
ЧІвСЬКе ПІдПРиєМСтво оБЧиСлЮвалЬНої теХ-
НІКи та ІНФоРМатиКи» (код за ЄДРПОУ 13553812, місцезнахо-
дження — Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, буд. 10-А) (надалі за 
текстом — Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства 
(надалі за текстом — загальні збори) відбудуться 29 квітня 2015 року о 10  го-
дині, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. ватутіна,10-а (в 
кабінеті № 2). Реєстрація учасників загальних зборів проводитиметься 29 квіт-
ня 2015 року з 9.30 до 9.50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

ПоРядоК деННий (ПеРелІК ПитаНЬ, що виНоСятЬСя На 
ГолоСУваННя):

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку про-
ведення загальних зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізора за 2014 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 

2014 році.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, для представників акціонерів — крім того, довіреність на право 
участі у загальних зборах. До дня проведення загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцез-
находженням Товариства в кабінеті № 2, а в день проведення загальних 
зборів акціонерів — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Котов В.В. 
Телефон для довідок (04143) 40881. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 23 квітня 2015 
року. Пропозиції щодо порядку денного приймаються тільки в письмовому 
вигляді у визначений законодавством строк.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис.грн.

Найменування показника 2013 рік 2014 рік
Усього активів 5055,4 5059,0
Основні засоби 5052,0 5052,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3,2 5,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 1,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (165,2) (161,7)
Власний капітал 4956,6 4960,1
Статутний капітал 895,6 895,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 98,8 98,9
Чистий прибуток (збиток) 1,5 3,5
Середньорічна кількість акцій, шт. 1516 1516
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 1 1

Річні загальні збори акціонерів ПРиватНоГо аКЦІоНеР-
НоГо товаРиСтва «олІМПІйСЬКа аРеНа» (нада-
лі  — Товариство) (код ЄДРПОУ 24364563, юридична адреса: 03680, Київ, 
вул. Фізкультури, 1, корп. 9) відбудуться 29.04.2015 р. об 11.00 за адре-
сою: Київ, вул. Хорива, 39-41, 4-й поверх.

Реєстрація для участі у зборах 29 квітня 2015 р. з 10.30 до 11.00 за 
місцем проведення зборів. При собі мати: акціонерам — паспорт, пред-
ставникам акціонерів — паспорт та доручення, оформлене згідно з вимо-
гами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у зборах — 23 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність То-

вариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту про фінансові результати та балансу Товариства 

за 2014 рік.
5. Звіт ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку за 2014 рік.
5. Затвердження змін до статуту Товариства.
6. Затвердження змін до внутрішнього положення Товариства про Ви-

конавчий орган.
7. Про припинення повноважень генерального директора Товариства 

та обрання Виконавчого органу товариства.
8. Про затвердження плану роботи на 2015 рік.
З питань ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних 

зборів звертатися за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Еспла-
надна, 42, к.411, кабінет генерального директора в робочі дні з 10.00 до 
17.00, в день зборів — у місці їх проведення. Відповідальна за ознайом-
лення — генеральний директор Г.Ю. Нечаєва.

телефон для довідок: (044) 246-62-35.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника звітний 

період
попередній 

період
Усього активів 224,0 156,2
Основні засоби 0,1 1,8
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 78,8 89,5
Сумарна дебіторська заборгованість 78,1 42,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 65,5 21,5
Нерозподілений прибуток – –
Власний капітал – –
Статутний капітал 331,8 331,8
Довгострокові зобов’язання та забезпечення 99,9 117,3
Поточні зобов’язання 233,8 152,5
Чистий прибуток (збиток) 3,9 -1,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) – –
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

виконавчий орган Прат «олімпійська арена»
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Повідомлення  
про спростування особливої інформації емітента

Пат «СУМиРиБГоСП» (код єдРПоУ 00476760) повідомляє, що 
19.03.2015 року було виявлено факт розкриття недостовірної ін-
формації в офіційному друкованому виданні, а саме — в повідо-
мленні про виникнення особливої інформації емітента щодо змі-
ни складу посадових осіб емітента, що було опубліковане 
13.03.2015 р. у бюлетні «відомості НКЦПФР» №49, було помилко-
во вказано невірну адресу сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації.

Пат «СУМиРиБГоСП» спростовує розкриту недостовірну 
інформацію та розкриває виправлену особливу інформацію.
директор  Бондар артур валерiйович

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП»

2. Код за ЄДРПОУ 00476760
3. Місцезнаходження 40002, м. Суми, Роменська, 105
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 496-32-00 (044) 496-32-00

5. Електронна поштова адреса ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

http://00476760.emitents.org

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Протоколом Наглядової ради № 01-2015 вiд 05.03.2015 р. було 

вирiшено припинити повноваження Голови правлiння Товариства Бон-
дара Артура Валерiйовича (паспорт серiї АМ № 449424, виданий Со-
лонянським РВУМВС України в Днiпропетровськiй областi, 
02.07.2001р.) з 05.03.2015 та припинити дiю контракту який укладався 
з Головою правлiння Товариства Бондарем Артуром Валерiйовичем з 
05.03.2015. у зв’язку з тим, що вiдповiдно до нової редакцiї Статуту, 
що була затверджена Рiшенням рiчних (чергових) Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (протокол №2/2015 вiд 04.03.2015), — виконав-
чий орган Товариства є одноособовим.

З 06.03.2015 Бондара Артура Валерiйовича було призначено на 
посаду Директора товариства.

Особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. По-
садова особа перебувала на посадi з 22.02.2015 р. 

Протоколом Наглядової ради № 01-2015 вiд 05.03.2015 р. було 
вирiшено призначити одноособовим органом управлiння Товари-
ства  — Директором Бондара Артура Валерiйовича (паспорт серiї АМ 
№ 449424, виданий Солонянським РВУМВС України в Днiпропетровськiй 
областi, 02.07.2001р.) з 06.03.2015 

Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0%. Не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж 
керiвної роботи: 7 рокiв. Iншi посади, якi обiймала (обiймає) посадова 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: комерцiйний директор ТОВ 
«ФОЗЗI-ФУД», комерцiйний директор ТОВ «ТД РИБПРОМ», Голова 
правлiння ПАТ «СУМИРИБГОСП».

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади Бондар артур валерiйович

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2015

(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СУМиРиБГоСП»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по ви-

робництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО», 
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, повідо-
мляє: Річні Загальні збори ПрАТ «Укрпиво» відбудуться 28 квітня 2015 року 
в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-а, третій по-
верх, кімната № 341. Початок зборів о 12.00 год.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 11.30 години в день та за 
адресою проведення загальних зборів, кімната № 334. Дата складення пе-
реліку акціонерів Національним депозитарієм України, які мають право на 
участь у Загальних зборах, 22 квітня 2015 року.

Порядок денний зборів, затверджений на засіданні  
Наглядової ради товариства 02 березня 2015 року:

1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної 
комісії річних загальних зборів ПрАТ «Укрпиво».

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Укрпиво» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 роки. Прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2014 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік, з 
урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльнос-
ті за 2014 рік.

8. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Затвердження фінансового плану ПрАТ «Укрпиво» на 2015 рік.
10. Затвердження кошторису на функціонування Наглядової Ради на 

2015 рік.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015  рік.
12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укрпиво».

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 
м.  Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, третій поверх, кімната №338, відпо-
відальна особа — Жмінько Наталія Іванівна, телефон: (044) 278-33-95.

Для участі у зборах акціонеру мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу, представнику акціонера — довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або 
іншими посадовими особами, в порядку встановленому цивільним законо-
давством.

телефон для довідок: (044) 278-33-95. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «Укрпиво» (тис. грн)

Найменування показника Період
Звітний 
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 3577,0 1983,6
Основні засоби (залишкова вартість) 164,3 211,7
Довгострокові фінансові інвестиції 193,6 193,6
Запаси 13,3 15,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1991,0 351,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1023,0 1121,8
Нерозподілений прибуток 5,0 6,6
Власний капітал 1694,2 1695,8
Статутний капітал 156,9 156,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1882,8 287,8
Чистий прибуток (збиток) 5,0 6,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 156904 156904
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 17

Наглядова рада

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРаїНСЬКа ГалУЗева КоМПаНІя 
По виРоБНиЦтвУ Пива, БеЗалКоГолЬНиХ НаПоїв та МІНеРалЬНиХ вод «УКРПиво»
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Пат «СУМиРиБГоСП»
Повідомлення про спростування особливої інформації емітента
Пат «СУМиРиБГоСП» (код єдРПоУ 00476760) повідомляє, що 

19.03.2015 року було виявлено факт розкриття недостовірної інформації в 
офіційному друкованому виданні, а саме — в повідомленні про виникнен-
ня особливої інформації емітента щодо зміни складу посадових осіб емі-
тента, що було опубліковане 13.03.2015 р. у бюлетні «відомості НКЦПФР» 
№49, було помилково вказано невірну адресу сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації.

Пат «СУМиРиБГоСП» спростовує розкриту недостовірну інфор-
мацію та розкриває виправлену особливу інформацію.

директор  Бондар артур валерiйович

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП»

2. Код за ЄДРПОУ 00476760
3. Місцезнаходження 40002, м. Суми, Роменська, 105
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 496-32-00 (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://00476760.emitents.org

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Протоколом рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СУМИ-

РИБГОСП» № 2/2015 вiд 04.03.2015 р. було прийнято рiшення обрати На-
глядову раду Товариства, в зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень 
Наглядової ради Товариства, а саме: обрати з 04.03.2015 року, строком на 
три роки до прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
вiдповiдного рiшення про переобрання Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог Статуту Товариства: — Головою Наглядової ради Това-
риства — Гнатенка Юрiя Петровича (реєстрацiйний номер облiкової картки 
платника подакiв: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.09.1997 року). Розмiр 
частки в статутному капiталi Товариства складає: 0%. Не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала 
(обiймає) протягом останнiх п’яти рокiв: Секретар Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР-
СИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
«ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Секре-
тар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР-

СИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
«РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «БЕНЕФIТ»; Секретар 
Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИ-
ЦIЙНИЙ ФОНД «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; Член На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПАНСIЯ 
РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УВК УКРАЇНА»; Член На-
глядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; 
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛО»; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ».

Протоколом рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв № 2/2015 вiд 
04.03.2015 р. було прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства 
строком на три роки до прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства вiдповiдного рiшення про переобрання Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог Статуту Товариства: — Членом Наглядової ради Това-
риства Левенстама Валерiя Вiкторовича (паспорт серiя ЕС №453461, вид. 
24.10.1997 р. Центральним РВ Сiмферопiльського МУГУ МВС України в Кри-
му, реєстрацiйний номер облiкової картки платника подакiв: 2721615513). 
Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0%. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала 
(обiймає) протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора з 
комерцiйної дiяльностi АТ «Фоззi Рiтейл», керiвник Офiсу координацiї 
комерцiйної дiяльностi Управлiння роздрiбного бiзнесу ТОВ «Фоззi-Фуд».

Протоколом рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв № 2/2015 вiд 
04.03.2015 р. було прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства 
строком на три роки до прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства вiдповiдного рiшення про переобрання Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог Статуту Товариства: — Членом Наглядової ради Това-
риства Корчагiна Сергiя Олександровича (паспорт серiї МЕ № 382564, ви-
даний 01.04.2004 р. Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 
реєстрацiйний номер облiкової картки платника подакiв: 2868607490). 
Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0%. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi 
обiймала (обiймає) протягом останнiх п’яти рокiв: заступник комерцiйного 
директора Дирекцiї ТОВ «Фоззi-Фуд».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Бондар артур валерiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2015
(дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СБМУ-8 
«МоНолІтБУд» (код за ЄДРПОУ: 03382433, місцезнаходження: 
69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. адм. Нахімова, 1а, повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 24 квітня 2015 року о 15:00 годині за адресою: 69057, Запорізь-
ка  обл., м. Запоріжжя, вул. адм. Нахімова, 1а.

ПоРядоК деНиий:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків ревізора за 2014 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 

2014 р.
7. Переобрання членів Наглядової ради.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення 

зборів з 14.30 до 14.55 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, 20.04.2015 р. на 24 годину. Для участі 
у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціоне-
рів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодав-
ства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з до-
кументами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. 

за адресою: 69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. адм.Нахімова,1а, а 
в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами — директор Кульчицький Сергій Романович.

телефон для довідок: (061) 233-33-05. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній 
Усього активів 709,1 710,9
Основні засоби 286,1 314,8
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 171,6 171,6
Сумарна дебіторська заборгованість 222,0 215,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,4 9,0
Нерозподілений прибуток -56,4 -36,2
Власний капітал 409,2 409,2
Статутний капітал 3,6 3,6
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 352,7 334,3
Чистий прибуток (збиток) -20,2 -2,1
Середньорічна кількість акцій (штук) - -
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 5
Наглядова рада Прат «СБМУ-8 «Монолітбуд»
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ШаНовНІ аКЦІоНеРи! 
Наглядова рада ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-

Ства «IНтеРПайП дНІПРоПетРовСЬКий втоРМет» 
(місцезнаходження: Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, буд. 1) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 28 квітня 
2015 року об 11:30 за адресою: Україна, 49124, м. дніпропетровськ, 
вул.  липова, буд.1, 2 поверх, актова зала.
ПеРелІК ПитаНЬ, що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя (ПоРядоК 

деННий): 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльнос-

ті за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визна-
чення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році. 

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

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

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

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

ності Товариства на 2015 рік. 
9. Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових 

або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Това-

риства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 22 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних збо-
рів 28 квітня 2015 року з 9:30 до 11:10. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження пред-
ставника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
дати проведення загальних зборів, у робочі дні, робочий час, за адресою: 
Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, буд. 1, кабінет № 42Б 
(юридичний відділ). В день проведення загальних зборів 28 квітня 2015 
року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – 
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акці-
онера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до ви-
мог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – член Правління Лобода Дмитро Валерійович. Додаткову інформа-
цію можливо отримати за телефоном: (056) 789-52-06.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2014  р.

попередній 
2013 р. 

Усього активів 682 394,7 675 826,8
Основні засоби  203 664,8 283 884,7
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 124 497,8 148 688,0
Сумарна дебіторська заборгованість  352 901,5 230 024,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 341,5 105,5
Нерозподілений прибуток (55 397,8) 30 416,9
Власний капітал 63 968,2 230 224,1
Статутний капітал 64 876,0 64 876,0
Довгострокові зобов'язання 21 275,7 11 740,7
Поточні зобов'язання 597 150,9 477 612,1
Чистий прибуток (збиток) (68 807,1) (43 750,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 259 504 000 259 504 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 812 946

Наглядова рада товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«Бта БаНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнахо-
дження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі — 
Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 24 квітня 2015 р. о 12 годині 00 хви-
лин у приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: 01032, Україна, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА 
БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в 
приміщенні Банку за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 
буд. 75, кімната № 22, в день проведення Загальних зборів акціонерів 
Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, 
станом на 20 квітня 2015 р. (на 24 год. 00 хв.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний 
річних Загальних зборів акціонерів Пат «Бта БаНК»):

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування 
на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгля-
ду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

3. Розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік.

4. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «БТА 
БАНК» за 2014 рік.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА 
БАНК» за 2014 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізійної комісії 
ПАТ «БТА БАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік за резуль-
татами розгляду висновків аудиторської компанії.

7. Розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік і за попередні роки 
та виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 
2014 рік.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати 
при собі:

- акціонерам — паспорт або документ, що його замінює;
- представникам акціонерів — документ на право представляти інтер-

еси акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений 
відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його за-
мінює).

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Банку, акціо-
нери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріала-
ми відбувається до 23 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, 
з 09.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) за адресою: 
01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 8. Посадовою 
особою ПАТ «БТА БАНК», відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Сєрьогін Кос-
тянтин Вікторович.

24 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у міс-
ці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Банку та у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Правління Пат «Бта БаНК»  К.в. Сєрьогін
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 2 784 338 6 115 953
Основні засоби 1 391 700 1 393 553
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 007 925
Сумарна дебіторська заборгованість 1 152 695 2 554 474
Грошові кошти та їх еквіваленти 238 936 2 167 001
Нерозподілений прибуток 2 125 12 254
Власний капітал 1 570 259 1 572 592
Статутний капітал 1 500 000 1 500 003
Довгострокові зобов’язання 223 679 237 994
Поточні зобов’язання 990 400 4 305 367
Чистий прибуток (збиток) 2 125 12 254
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 000 20 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 283 414
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«РайФФайЗеН БаНК авалЬ»

(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)
(далі – Банк)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
29 квітня 2015 року 

за адресою: Україна, м. Київ, вул. алма-атинська, буд. 109 в примі-
щенні Центру культури та мистецтв дніпровського району м. Києва. 

Початок Зборів – о 10:30.
Порядок денний:

1. Звіт Правління та звіт Спостережної ради про результати діяльності 
Банку у 2014 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визна-
чення основних напрямків діяльності Банку на 2015 рік.

2. Припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостереж-
ної ради. 

3. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повно-
важень Голови та членів Спостережної ради. Встановлення розміру вина-
городи, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, та затвер-
дження інших умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цих договорів.

4. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
5. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку 

та його дочірніх підприємств у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Припи-
нення Положення про Ревізійну комісію Банку.

7. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Ау-
дит» про діяльність Банку у 2014 році та затвердження заходів за результа-
тами їх розгляду.

8. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх 
підприємств за 2014 рік:

- затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, складеної 
відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;

- затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік, 
складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звіт-
ності. 

9. Затвердження та розподіл прибутку Банку, визначення порядку по-
криття збитків Банку.

10. Внесення змін до Статуту Банку.
11. Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку.
12. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
13. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку.
Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про 

проведення Зборів, складений станом на 04 березня 2015 року.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитись 29 квітня 2015 року 

з 09:00 до 10:15 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського 
району м. Києва , що розташований за адресою: Україна, м. Київ, 
вул.  алма-атинська, буд. 109. Реєстрацію учасників Зборів буде прово-
дити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, який 
зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 23 квітня 2015 року; 
представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законо-
давства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та 
паспорт представника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 
станом на 24 годину за три робочих дні до 29 квітня 2015 року.

ПоПеРедЖеННя: акціонери, що не пройшли реєстрацію 29 квітня 
2015 року до 10:15 на Збори не допускаються (Закон України «Про ак-
ціонерні товариства», ст. 40).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери мо-
жуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управлін-
ня менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за адре-
сою: бульвар Л.Українки, буд.28-а, м.Київ, відповідальна особа - начальник 
управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п’ятниця, з 9:30 до 
17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому 
числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути 
внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Зборів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення но-
вих питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції пода-
ються в письмовій формі на ім’я Голови Спостережної Ради Банку за адре-
сою: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011, із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною Ра-
дою Банку в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні това-
риства».

оСНовНІ ПоКаЗНиКи дІялЬНоСтІ БаНКУ

Найменування показника

Звітний період 
Фінансовий рік 
2014р. (МСФЗ) 

(очікує 
затвердження) 

Фінансовий рік 
2013р. (МСФЗ) 

тис.грн. тис.грн.
всього активів, в т.ч. 44 940 553 45 366 503
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 678 918 5 734 271
Кредити клієнтам з врахуванням 
резервів

28 376 659 29 306 271

Інвестиційні цінні папери 4 924 654 5 691 078
Інші активи 4 960 322 4 634 883
всього зобов"язань, т.ч. 40 527 690 36 248 029
Заборгованість перед кредитними 
установами

5 378 894 5 609 832

Заборгованість перед клієнтами 29 828 921 27 184 583
Інші зобов`язання 5 319 875 3 453 614
всього капітал, в т.ч. 4 412 863 9 118 474
Статутний капітал 3 002 775 3 002 775
Накопичений прибуток/(збиток) (2 834 580) 1 837 428
Прибуток до оподаткування (4 740 459) 1 233 437
Чистий прибуток (3 806 322) 984 655
Прибуток Банку, розрахований за 
правилами бухгалтерського обліку 
(ПП НБУ №23 від 15.02.12)

396 778 730 045

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

12 124 13 238

Кількість відділень (шт.) 669 796
Середньорічна кількість акцій (шт.):
 - простих 29 977 749 080 29 974 658 594
 - привілейованих 50 000 000 49 994 353
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом пері-
оду

- -

УваГа!
Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на той факт, що 11 жов-

тня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систе-
му України» від 06 липня 2012 року N5178-VI (надалі - Закон).

У відповідності до п. 10 розділу VI Закону, якщо власник цінних па-
перів (акціонер) протягом року з дня набрання чинності Законом 
(тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною 
установою (тобто, з депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк 
Аваль») договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитар-
ній установі, цінні папери (акції) такого власника (акціонера), які дають 
право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах 
учасників Банку) не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учас-
ників Банку).

Крім того, починаючи з 11.10.2013 р. виплата дивідендів (у разі 
прийняття відповідного рішення загальними зборами) здійснюєть-
ся виключно через депозитарні установи, з якими акціонер уклав 
Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (ст. 30 Закону 
України «Про акціонерні товариства» з урахуванням змін, внесених 
Законом).

З метою укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних па-
перах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка здійснює 
облік прав на цінні папери, що належать Вам. Якщо Ви особисто не від-
кривали рахунок у цінних паперах та не укладали Договір з депозитар-
ною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на цей час 
облік Ваших прав на акції Банку здійснює депозитарна установа - 
АТ  «Райффайзен Банк Аваль».

За додатковою інформацією 
з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів просимо 

звертатися
до Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової 

участі за телефонами:
(044) 490-87-43, 490-87-42,285-91-82.
з питань укладання договору про обслуговування рахунку у цін-

них паперах просимо звертатися до:
- Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової учас-

ті за телефонами:
(044) 490-87-43, 490-87-42,285-91-82;
- Управління депозитарної діяльності за телефоном:
(044) 498-79-30.

Правління Банку.
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«МтС УКРаїНа»

Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15
ПовІдоМлеННя

про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «МТС УКРАЇНА» 

(надалі - ПрАТ «МТС УКРАЇНА») цим повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства.

Повна назва товариства: Приватне акціонерне товариство «МТС 
УКРАЇНА». 

Місцезнаходження товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейп-
цизька, будинок 15. 

Форма проведення зборів: заочне голосування.
дата закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування 

(дата проведення зборів): 24 квітня 2015 року.
Поштова адреса, за якою необхідно направити заповнені та під-

писані бюлетені для голосування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейп-
цизька, будинок 15.

дата складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах – 20 квітня 2015 року.

ПоРядоК деННий:
1. Про затвердження річного звіту Прат «МтС УКРаїНа» за 2014 р.
2. Про розподіл прибутку Прат «МтС УКРаїНа», затвердження роз-

міру річних дивідендів, дати, строків та порядку їх виплати.
3. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядо-

вої ради Прат «МтС УКРаїНа» за 2014 р.
4. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізій-

ної комісії Прат «МтС УКРаїНа» за 2014 р. і затвердження висновків 
Ревізійної комісії Прат «МтС УКРаїНа» за 2014 р.

5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Гене-
рального директора Прат «МтС УКРаїНа» за 2014 р.

Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з 
матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення річних 
загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Укра-
їна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0928, з 
24  березня 2015 року по 24 квітня 2015 року включно в робочі дні з 10  год. 
00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акці-

онерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства 
Золочевський І.О., телефон для довідок: + 38 050 110 3118.

Представник акціонера на річних загальних зборах акціонерів 
ПрАТ  «МТС УКРАЇНА» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на 
чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на 
те державних органів або органів місцевого самоврядування або довіре-
ності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна 
містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім’я або 
найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). 
Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог 
статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально. 

оСНовНІ ПоКаЗНиКи
фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 – 2014 роки 

(тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів  12 005 215 9 244 340
Основні засоби  3 731 399 4 021 785
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 26 613 22 418
Сумарна дебіторська заборгованість 1 509 017 1 726 645
Поточні фінансові інвестиції 268 080 1 300 006
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 251 277 152 084
Нерозподілений прибуток 6 965 592 7 465 221
Власний капітал 6 976 862 7 476 376
Статутний капітал 7 817 7 817
Довгострокові зобов'язання 68 967 64 533
Поточні зобов'язання 4 959 386 1 703 431
Чистий прибуток 2 578 371 2 708 271
Середньорічна кількість акцій (шт.) 781 662 116 781 662 116
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 285 3 608

Наглядова рада Прат «МтС УКРаїНа» 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
Ліцензія НКРЗ АВ № 546038 від 12.07.2010 р.

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 13:00 годині за 
адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Героїв Сталін-
града, буд.  18, кабінет Голови правління №1.

ПоРядоК деННий:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку про-

ведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік та їх 

затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства 

за 2014 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися товариством протягом не більш як одного року з дати прийнят-
тя такого рішення, та надання повноважень на укладання таких 
правочинів.

8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати 
проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту прове-
дення річних загальних зборів у 2015 році.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем про-
ведення зборів з 12.00 до 12.45 год. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23.04.2015 року 
на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на 
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товари-
ства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосов-
но порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 
71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Героїв Сталінграда, 
буд.  18, кабінет бухгалтерії №1, і в день проведення загальних збо-

рів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правлін-
ня Григоряк Юрiй Дмитрович.

Телефон для довідок: (06153) 2-33-39. 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 
2014 р.

Попере-
дній 

2013 р.
Усього активів 1525,3 1927,0
Основні засоби 255,7 300,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 303,5 341,2
Сумарна дебіторська заборгованість 605,8 895,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 16,6
Нерозподілений прибуток 842,8 989,7
Власний капітал 843,5 990,4
Статутний капітал 0,7 0,7
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 665,8 936,6
Чистий прибуток (збиток) -146,9 -287,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 74641 74641
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 19

Правління Прат «МеХаНоМоНтаЖ»

Шановний акціонер!

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «МеХаНоМоНтаЖ» 
(код за ЄДРПОУ: 01415134, місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 18 ), 
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повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «Готель «Салют», які відбудуться 27 квітня 2015 року о 15.30 у 
приміщенні малого конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», розташо-
ваного за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший по-
верх. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись 27 квітня 2015 року з 15.00 
до 15.30 у приміщенні малого конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», 
розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший 
поверх. 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 зако-
нодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах 21 квітня 2015р.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту робо-

ти зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність ПрАТ «Готель «Салют» за 2014 р. Затвердження напрямів діяль-
ності Товариства на 2015 р.

3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2014 р.
4. Висновки Ревізора про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності ПрАТ «Готель «Салют» за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2014 р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 

передбачених діючим законодавством України. 
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення укладення значних 

правочинів: договорів іпотеки, застави, поруки, кредитних договорів, а 
також договорів про внесення змін до вже укладених договорів іпоте-
ки, застави, поруки і кредитних договорів, які можуть вчинятися 
ПрАТ  «Готель «Салют» на протязі 2015 р.

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 214. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - заступник генерального ди-
ректора Тичинський О.В. Телефони для довідок: (044) 469-75-25, 
(044)  280-21-14.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

Прат «Готель «Салют» за 2014р. (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 899217,0 867400,0
Основні засоби 492550,0 492090
Довгострокові фінансові інвестиції 9674,0 9674,0
Запаси 310,0 415,0
Сумарна дебіторська заборгованість 332517,0 291360,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3683,0 3718,0
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 295079,0 354494,0
Статутний капітал 12196,0 12196,0
Довгострокові зобов’язання 81731,0 6756,0
Поточні зобов’язання 522242,0 506007,0
Чистий прибуток (збиток) (59415,0) (18621,0)
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)

83 96

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ГотелЬ «СалЮт»
(надалі – Прат «Готель «Салют»), код за єдРПо 22950541,

місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б

код за ЄДРПОУ ( 00906108 )  місцезнаходження згідно з реєстраційни-
ми документами 68800 Одеська область, м. Рені, вул. 28 Червня 323 по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призна-
чені на 28 квітня 2015 року об 10,00 за місцезнаходженням товариства 
: 68800 одеська область, м. Рені, вул. 28 Червня 323 ( актова зала 
адмінбудови).

Перелік питань,  
що виносяться на голосування : 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня іх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 
зборів.

3. Розгляд звіту голови правління товариства про підсумки фінансово 
– господарської діяльності товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту голови правління.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства 
у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду акту ревізійної 
комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 р., за-
значення порядку ( покриття ) збитку за підсумками роботи у 2014 році.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.00 відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено-
го станом на 24 годину 22.04.2015 року у порядку встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам або їх представникам необхідно при собі 
мати : 

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

порт ) та довіреність на право участі у річних зборах та голосування заві-
рену у порядку передбаченому законодавством, для керівника юридич-
ної особи – паспорт і документ про призначення на посаду ).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою 68800 м. Рені 
Одеська обл. вул. 28 Червня 323. кабінет гл. бухгалтера у понеділок, се-
реду, четвер з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів - у місці їх про-
ведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами –  гл. бухгалтер Вітушкіна Наталя Павлівна. Тел. 
048-40-4-43-77. 

Письмові пропозиції що до порядку денного зборів надаються не піз-
ніше 20 днів до дати проведення зборів. 

Наглядова Рада.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи 
ФІНаНСово-ГоСПодаРСЬКої дІялЬНоСтІ товаРиСтва 

( тис. грн. )
Найменування показника період

_____
2014

період
_____
2013 

 Усього активів  1516  1602
 Основні засоби  1508  1590
 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
 Запаси  -  -
 Сумарна дебіторська заборгованність  8  12
 Грошові кошти та їх еквіваленти  -  -
 Нерозподілений прибуток / збиток /  (1135)  (1054)
 Власний капітал  1507  1588
 Статутний капітал  29  29
 Довгострокові зобов’язання  -  -
 Поточні зобов’язання  9  14
 Чистий прибуток ( збиток )  -81  -98
 Середньорічна кількість акцій / шт. / 115101  115101
 Кількість власних акцій, викуплених протягом року /шт./  -  -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом року 

 -  -

 Чисельність працівників на кінець періоду / осіб /  4  5

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«РеНІйСЬКий РайПоСтаЧ» 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«РадІоКоМПаНІя «Гала» (надалі – Товариство), 
Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 91, оф. 5, повідомляє про 
проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Радіокомпанія «Гала».

1. Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 27 квітня 
2015 р. о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 
буд. 91, оф. 5.

2. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 9:00 до 9:59 год.
3. Дата складання переліку акціонерів для надсилання акціонерам 

письмових повідомлень про проведення зборів – 04 березня 
2015  року.

4. Порядок денний зборів (перелік питань, що вносяться на голо-
сування акціонерів Товариства):

4.1. Про обрання членів лічильної комісії.
4.2. Про обрання голови загальних зборів.
4.3. Про обрання секретаря загальних зборів.
4.4. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 

2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.5. Про розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора) Товариства 

за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту.

4.6. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4.7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4.8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
4.9. Про внесення змін до статуту Товариства.
4.10. Про купівлю Товариством об’єкту нерухомості.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, підготовлени-

ми до загальних зборів: акціонери можуть особисто ознайомитися з 
матеріалами у робочі дні, щоденно з 9:00 години до 18:00 години, за 
адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 91, оф. 5. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Генеральний директор Болховецький Б.М.

Генеральний директор Прат «Радіокомпанія «Гала» Болхо-
вецький Б.М. 
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«СУМСЬКе атП-15955»
Публічне акціонерне товариство «Сумське АТП-15955» (надалі за тек-

стом – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів То-
вариства відбудуться 24 квітня 2015 року о 15:00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 11, актова зала. Реєстрація 
акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 24 квітня 
2015  р. з 14-00 год. до 14-45 год. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2015 року станом на 
24-00 годину. 

Порядок денний загальних зборів Пат «Сумське атП -15955»
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт та затвердження звіту про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2014 рік. 
4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради товариства за 2014р.
5. Звіт та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2014р.
6. Порядок розподілу прибутку за 2014р. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства у 2015р. 
8. Припинення повноважень директора товариства.
9. Обрання членів виконавчого органу товариства.
10. Припинення повноважень ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

13. Надання згоди на участь товариства у санації ПАТ «Броварський 
шиноремонтний завод».

14. Припинення публічного акціонерного товариства шляхом перетво-
рення в товариство з додатковою відповідальністю. Затвердження плану 
перетворення.

15. Обрання комісії з припинення.
16. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення.
17. Затвердження порядку обміну акцій акціонерного товариства на 

частки підприємницького товариства-правонаступника.
18. Затвердження ринкової вартості акцій ПАТ та умов викупу акцій у 

акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах та голосували проти 
прийняття рішення про перетворення.

19. Про зупинення обігу акцій.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 3703 3817
Основні засоби 2274 2351
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 265 269
Сумарна дебіторська заборгованість 1008 896
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 162
Нерозподілений прибуток ( 953 )  ( 694 )
Власний капітал 2993 3252
Статутний капітал 1143 1143
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 710 565
Чистий прибуток (збиток) ( 258 ) ( 290 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4570000 4570000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 53 62

Показники таблиці складені на основі звітності за П(С)БО. Після про-
ведення трансформації звітності відповідно до МСФЗ можливі зміни дея-
ких показників за рахунок різниці в оцінці та визнанні активів, зобов’язань, 
доходів та витрат. 

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати ви-
ключно паспорт громадянина України. Відсутність паспорта громадянина 
України є підставою для відмови в реєстрації права на участь у загальних 
зборах акціонерів. Представникам акціонерів Товариства додатково мати 
при собі довіреність, посвідчену згідно з чинним законодавством України. 

Отримати додаткову інформацію та ознайомитись з матеріалами сто-
совно проведення загальних зборів акціонерів Товариства можна у робочі 
дні з 13-00 до 16-00 за адресою: 40009, Україна, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Білопільський шлях, 11, 3-й поверх, кабінет головного економіста. 
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
вний економіст Понікар Людмила Олександрівна. Телефон для довідок: 
(0542) 27-33-59. 

директор
Пат «Сумське атП - 15955»  о.о.тесля 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери!

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «литеР»
ідентифікаційний код 24720880,

місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 102-А
(далі – Товариство, ПрАТ «ЛИТЕР»)

повідомляє Вам про проведення чергових загальних зборів акціонерів
«27» квітня 2015 року о 12 год. 00 хв. 

за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 102-а
Реєстрація акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» для участі в чергових загальних 

зборах акціонерів відбудеться 27 квітня 2015 року з 09:00 до 11:00 годин 
за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліку 
акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах ак-
ціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» – 21 квітня 2015 р., станом на 24 годину. 

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам (уповноваженим особам) 
акціонерів додатково документ, що посвідчує їх право на участь та голо-
сування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР», оформ-
лений згідно з вимогами чинного законодавства. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Акціонерів То-

вариства.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів 

Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних Зборів Акціо-

нерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради. Затвердження висновків Наглядової 
ради Товариства. 

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

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
9. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Дирекції Товариства та Генерального директо-

ра Товариства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, 

акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізні-
ше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 102-А.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акці-
онерів Приватного акціонерного товариства «ЛИТЕР», до початку прове-
дення загальних зборів акціонерів у робочі дні, робочий час та за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Горького, 102-А. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн):

Найменування показника Період
Звітній Попередній 

Усього активів  13195 14060 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  943  1260
Довгострокові фінансові інвестиції  8  8
Запаси  3484  3667
Сумарна дебіторська заборгованість  6249  6763
Грошові кошти та їх еквіваленти  395  38
Нерозподілений прибуток  -2518  -1804
Власний капітал  -2498  -1784
Статутний капітал  20  20
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання  15693  15844
Чистий прибуток (збиток)  (714) (2900) 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  200  200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  70  72

Відповідальна (контактна) особа: Ганін Кирило Юрійович
Довідки за тел.: +38 (044) 502-10-19
Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства 
«литеР» 
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«КиївеНеРГоРеМоНт»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00131328, 
місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, буд. 15)

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 10-00 за адресою: місто Київ, 
провулок електриків, будинок 15, в приміщенні Пат «Київенергоре-
монт», 2-й поверх, актовий зал. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 24 квітня 2015 року 
з 9-00 до 09-45 за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, пров.  Елек-
триків, буд. 15, в приміщенні ПАТ «Київенергоремонт»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь 
у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 24 квітня 
2015 року, складається станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – ПАТ «Національ-
ний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, 
буд.  17/8. Режим роботи: з понеділка по четвер – з 9.00 до 18.00; п’ятниця  – 
з 9.00 до 17.00; обідня перерва – з 13.00 до 14.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» 
ПАТ  «Київенергоремонт» за 2014 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2014 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивіден-
дів.

9. Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради Това-
риства.

10. Внесення змін до Статуту ПАТ «Київенергоремонт» та надання ди-
ректору Товариства повноважень для державної реєстрації Статуту 
ПАТ  «Київенергоремонт». 

11. Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоре-
монт» та надання директору Товариства повноважень для державної реє-
страції Статуту ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт». 

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів, акціонери та їх представники у робочі дні з 10.00 до 16.00 можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства, за адресою: м. Київ, провулок 

Електриків, 15 (в приміщенні ПАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, к. 216). 
Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документа-

ми – Калініна Віра Германівна та Кліцаков Іван Олексійович.
Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річ-

них Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертатися за 
телефоном: (044) 207-83-04.

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

Найменування показника період 
2014 рік 2013 рік

Усього активів  65213,0 54719,0
Основні засоби  35995,0 32882,0
Довгострокові фінансові інвестиції  466,0 466,0
Запаси 949,0 888,0
Сумарна дебіторська заборгованість  21174,0 8394,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 411,0 1101,0
Нерозподілений прибуток 36039,0 39053,0
Власний капітал 42007,0 45021,0
Статутний капітал 239,0 239,0
Довгострокові зобов'язання 1148,0 1221,0
Поточні зобов'язання 22058,0 7589,0
Чистий прибуток (збиток) -3014 3334,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 477824,0 477824,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

234 227

основні показники фінансово-господарської діяльності 
дП «енергоремонт» Пат «Київенергоремонт» (тис. грн.) 

Найменування показника період 
2014 рік 2013 рік

Усього активів  21760,0 7946,0
Основні засоби  955,0 725,0
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 858,0 586,0
Сумарна дебіторська заборгованість  19460,0 5455,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 405,0 1095,0
Нерозподілений прибуток 119,0 1256,0
Власний капітал 136,0 1273,0
Статутний капітал 17,0 17,0
Довгострокові зобов'язання 205,0 72,0
Поточні зобов'язання 21419,0 6601,0
Чистий прибуток (збиток) -1137 2433,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

205 199

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ГалиЦЬКа СІлЬГоСПтеХНІКа»

(77160,        Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Залуква, вул..Галиць-
ка,38, код ЄДРПОУ: 03743635)

повідомляє що «24» квітня 2015 року об 11.00 за адресою: 
       Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с.Залуква,38 (адмінбудинок) 
відбудуться загальні збори акціонерів

Порядок денний :
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів. 
2. Затвердження звіту Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії 

про фінансово-господарську діяльність ПАТ та стан Товариства за 2014р. 
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік за на-

слідками звітів Правління , Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2014 році.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1077,2 1082,8
Основні засоби 1048,7 1057,5
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  -  -
Сумарна дебіторська заборгованість  9,8 17,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 18,3 7,6

Нерозподілений прибуток - 1113,5 - 1106,1
Власний капітал 1073,8 1081,2
Статутний капітал 429,1 429,1
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання  3,4  1,6
Чистий прибуток (збиток) - 7,4 - 4,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1716400 1716400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

 2  2

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 20.04.2015 року. З матеріалами, що стосують-
ся порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть озна-
йомитися за адресою: Івано-Франківська обл.,Галицький р-н,с. Залуква, 
вул.. Галицька 38 в робочий час, відповідальна особа Мазурик Людмила 
Андріївна. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників 
акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до 
вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представ-
ників буде відбуватися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення 
зборів. 

Наглядова рада
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до уваги акціонерів!
ПовІдоМлеННя

про внесення змін у проведення Пат «аГРаРНий ФоНд 
«УКРаїНа» 

річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇ-

НА» (ідентифікаційний код 38864809, місцезнаходження: 01601, м. Київ, 
вул. Еспланадна, буд. 20, офіс 513) (далі – Товариство), повідомляє про 
внесення змін до опублікованого в Бюлетені «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» (№55 (2058) від 23.03.2015), 
який є щоденним офіційним друкованим виданням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку Повідомлення про проведення ПУ-
БЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПА-
НІЯ «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» 24 квітня 2015 року річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться о 10 год. 00 хв., за адресою: 
01601, м. Київ, вул. вул. еспланадна, буд. 20, офіс 513, з підстави 
проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, в частині зміни найменування Това-
риства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» та зміни місцезнаходження То-
вариства з «01133, м. Київ, вул. Кутузова, 13» на «01601, м. Київ, вул. 
Еспланадна, 20, офic 513).

З урахуванням вищевикладених обставин, які стали підставою для 
внесення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРАРНИЙ 
ФОНД «УКРАЇНА» змін до порядку денного річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, внесено зміни до документів наданих акціонерам 
або з якими вони мали можливість ознайомитися.

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

1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії річних Загаль-
них зборів, припинення повноважень лічильної комісії річних Загаль-
них зборів.

2. Прийняття рішення про обрання голови річних Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про обрання секретаря річних Загальних 

зборів.
4. Прийняття рішення про затвердження регламенту річних Загаль-

них зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Това-

риства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про затвердження висновків Ревізора Товари-

ства.
8. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 

2014 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 

підсумками роботи в 2014 році.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 

його затвердження у новій редакції.
11. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні 

збори акціонерів Товариства.

12. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову 
раду Товариства.

13. Прийняття рішення про затвердження Положення про Правління 
Товариства.

14. Прийняття рішення про затвердження Положення про Ревізійну 
комісію (Ревізора) Товариства.

15. Прийняття рішення про затвердження Принципів корпоративного 
управління Товариства.

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

17. Прийняття рішення про затвердження умов договорів (цивільно-
правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства.

18. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

19. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ди-
ректора Товариства.

20. Прийняття рішення про обрання голови та членів Правління То-
вариства.

21. Прийняття рішення про затвердження умов договорів (цивільно-
правових або трудових), що укладатимуться з членами Правління Това-
риства.

22. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з головою та членами Правління Товариства.

23. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-
нів, ринкова вартість майна, робiт або послуг, що може бути їх предме-
том перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річ-
ної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Про надання 
повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з Нагля-
довою радою Товариства на вчинення в 2015році значних правочинів.

24. Прийняття рішення про визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2015 рік.

25. Прийняття рішення про визначення осіб, уповноважених на під-
писання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної 
реєстрації Статуту, а також на внесення відомостей до Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Інформація про порядок проведення реєстрації акціонерів та їх пред-
ставників; час початку та закінчення реєстрації; перелік документів, який 
треба мати при собі для реєстрації; порядок, строки та місце ознайом-
лення акціонерів з документами пов’язаними з питаннями порядку ден-
ного річних Загальних зборів акціонерів Товариства; порядок, строки та 
місце надання акціонерами пропозицій та інша інформація, що необхід-
на до повідомлення Товариством відповідно до законодавства, залиша-
ється незмінною та зазначена в опублікованому Бюлетені «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (№55 (2058) 
від 23.03.2015), який є офіційним щоденним друкованим виданням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Довідки за телефоном: +380961653552.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор  д.о. Нечитайло 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «аГРаРНий ФоНд «УКРаїНа»

Приватне акціонерне товариство «Міжрегіональне бюро консалтингу» 
(надалі - Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 30.04.2015 року о 9.00 в офісі 620 за місцезнаходженням То-
вариства за адресою: 02660 м. Київ, проспект визволителів 1, оф.620. 
Реєстрація акціонерів з 8:30 до 8:45. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних Зборах, складено станом на 24.04.2015 р. Для учас-
ті в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), або 
довіреність на право участі у зборах.

Порядок денний
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів.2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на За-
гальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 
2014 р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. 5. Затвердження річного звіту, 
балансу за 2014р., розподіл прибутку Товариства.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 

Зборів за місцезнаходженням Товариства 02660 м.Київ, проспект Визво-
лителів 1, оф.620.: - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 
09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з 
відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем 
їх проведення. Відповідальна особа – Черненко Л.М. Телефон для дові-
док: : (044) 544-1777.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис.грн. 2013/2014 рр.)

Усього активів : 212,5/331,8 Основні засоби: 0/0; Довгострокові фінан-
сові інвестиції : 0/0; Запаси: 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість: 
211/317,4; Грошові кошти та їх еквіваленти: 1.5/14,4; Нерозподілений 
прибуток: 145.6/266,7; Власний капітал: 208.2/329,3; Статутний капітал: 
60/60; Довгострокові зобов’язання: 0/0; Поточні зобов’язання: 4,3/2,5; 
Чистий прибуток (збиток): 25,9/121,1 ; Середньорічна кількість акцій(шт): 
6000/6000; Кількість власних акцій, викуплених (шт) 0/0, Чисельність 
працівників:1 /1.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «МІЖРеГІоНалЬНе БЮРо КоНСалтиНГУ»
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Річна інформація емітента 
за 2014 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товари-
ство «Литер»; код за ЄДРПОУ – 24720880; місцезнаходження – 
03150, м. Київ, вул. Горького, 102 А; міжміський код та телефон - 

(044) 502-10-19.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії – 23.03.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію - http://industrial-systems.com.ua/ru/company.htm.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«литеР»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Шановні акціонери

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «еНеРГоРеСУРСи»

код ЄДРПОУ 31802573
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕР-

ГОРЕСУРСИ» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів то-
вариства, що відбудуться 27 квітня 2015 року об 12-00 годині за адресою: 
53201, Україна, дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. трубни-
ків, 56, каб. 27

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-

рів Товариства. 
3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінан-

сово – господарської діяльності в 2014 році.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 

2014 році.
5. Про затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства про 

роботу за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження порядку розподілення прибутку за підсумками ро-

боти у 2014 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну і по-
рядку виплати дивідендів.

8. Про відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття  
рішення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Това-
риства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення зборів, а саме на 24 годину «21» квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здій-
снюватись за місцем проведення зборів «27» квітня 2015 року з 11 години 
00 хвилин до 11 години 45 хвилин.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам 
– документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує 
повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам пові-
домлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні з 
понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська 
область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, приймальна Голови правління.

В день проведення загальних зборів «27» квітня 2015 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місті 
проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при 
пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або представником 
акціонера – при пред’явленні довіреності, оформленої у відповідності до 
вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу (пас-
порт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Головний бухгалтер Зуєв Олексій Дмитрович, тел. (0566) 69-13-10.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном:  
(0566) 69-10-45. 

основні показники фінансово-господарської діяльності  
Прат «еНеРГоРеСУРСи» 

(тис. грн.)
 Найменування показника Період

Звітний 
2014

Попередній 
2013

Усього активів 74022,0 63463,0
Основні засоби 55692,0 51651,0
Довгострокові фінансові інвестиції 1249,0 1249,0
Запаси 1607,0 1222,0
Сумарна дебіторська заборгованність 13519,0 7403,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 922,0 1309,0
Нерозподілений прибуток 2140,0 2366,0
Власний капітал 59797,0 56259,0
Статутний капітал 46152,0 46152,0
Довгострокові зобов`язання 1453,0 1169,0
Поточні зобов`язання 11693,0 5083,0
Чистий прибуток (збиток) 1090,0 3047,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46152,0 46152,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 318 334

Наглядова рада Прат «еНеРГоРеСУРСи»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«аГРаРНо-виРоБНиЧе ПІдПРиєМСтво 
«СодРУЖеСтво» (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ 
13438169, місцезнаходження Товариства: 52005, Україна, Дніпропетров-
ська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, буд.23, повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства 24 
квітня 2015 року о 07:30 годині за адресою: дніпропетровська область, 
дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вулиця 8 Березня, б.23, кім-
ната 201.

Реєстрація учасників з 07:00 до 07:25 24 квітня 2015 р. за місцем про-
ведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 20 квітня 2015 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку денного:
1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та розгляд питання про 
продовження діяльності та основні напрямки діяльності на 2015 рік.

2. Звіт ревізора про результати діяльності за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту, висновків ревізора, звіту Наглядової ради 

за 2014 рік та основних напрямків діяльності на 2015 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи за 

2014 рік, розміру, строку та порядку виплати дивідендів.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством.
7. Про схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством 

протягом 2014 року.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства можуть 

ознайомитися з матеріалами в робочі дні з 8.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00 
за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, 
смт.  Ювілейне, вул. 8 Березня, б.23, кімната 202. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Кононов Во-
лодимир Іванович - генеральний директор, тел. (056)7538910.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 12960 9062
Основні засоби 2878 3014
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3897 2693
Сумарна дебіторська заборгованість 4580 1614
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 190
Нерозподілений прибуток 49 (611)
Власний капітал 1455 625
Статутний капітал 535 535
Довгострокові зобов»язання 1859 1140
Поточні зобов»язання 9646 7297
Чистий прибуток (збиток) 838 (87)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2675 2675
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 52

Наглядова рада товариства

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Приватне акціонерне товариство «ПолІеМоС» 
(код за ЄДРПОУ 31632688, 

місцезнаходження: 62485, Харківська обл., Харківський район, 
с.м.т. Покотилівка, вул. Жихарська 88 )

повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться

29 квітня 2015 р. о 12:00 годин за адресою: 
Харківська обл., Харківський район, с.м.т. Покотилівка, вул.  Жихар-

ська, 88, кімн. №1
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 11:20 до 11:45 год.
ПоРядоК деННий:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7.Затвердження розподілу прибутку за 2014 рік та порядку покриття 

збитків за 2014 рік.
8. Про виплату дивідендів.
9. Публікація річного звіту.
10.Про поповнення обігових коштів.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

2013 рік 2014 рік
Усього активів 27925 42307
Основні засоби 9457 10372
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 4092 7006
Сумарна дебіторська заборгованість 14203 23717
Грошові кошти та їх еквіваленти 158 427
Нерозподілений прибуток 7778 13647
Власний капітал 9683 15602
Статутний капітал 1685 1685
Довгострокові зобов'язання 6124 3630
Поточні зобов'язання 11185 23075
Чистий прибуток (збиток) 5189 6141
Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

1685136 1685136

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харків-
ська  обл., Харківський район, с.м.т. Покотилівка, вул. Жихарська 88, кімн. 
№1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Документи надаються 
акціонеру АТ «ПОЛІЕМОС» та/або його представнику для ознайомлення, 
на підставі його письмового запиту, отриманого АТ «ПОЛІЕМОС» не пізні-
ше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів АТ «ПОЛІЕМОС» документи 
надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без 
попереднього письмового запиту. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами директор Апалькова О.О.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПаСПоРт). Представникам акціонерів - довіреність, оформле-
ну згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (0572) 783-46-22(23)

директор ат «ПолІеМоС»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолІеМоС» 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вищий 
НавЧалЬНий ЗаКлад «КиївСЬКа ГУМаНІтаРНа 
аКадеМІя» (надалі — Товариство) повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 30.04.2015 р. 
о 16 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою 03680 м. Київ, 
вул.  Козацька 120/4 на 3-му поверсі, кімната № 20. Реєстрація акціоне-
рів з 15.00 до 15.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах складено станом на 24.04.2015 р. Для участі в зборах 
необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), або довіреність 
на право участі у зборах.

ПоРядоК деННий
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних 

Зборах.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2014 р.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2014р., розподіл 

прибутку(покриття збитків) Товариства.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-

обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
Зборів за місцезнаходженням Товариства 03680 м. Київ, вул. Козацька 
120/4 на 3-му поверсі, кімната № 20.: — до дати проведення Загальних 
Зборів — у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попе-
редньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення За-
гальних Зборів — за місцем їх проведення. Відповідальна особа — Чер-
ненко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 278-1892.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн. 2013/2014 рр.)

Усього активів : 2272 /194; Основні засоби: 1042/896; Довгострокові фінан-
сові інвестиції : 0 / 0; Запаси: 0/5; Сумарна дебіторська заборгованість: 140/376; 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 608/131; Нерозподілений прибуток:1554/1484; 
Власний капітал:1819/1749; Статутний капітал: 212/ 212; Довгострокові 
зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання: 453/195; Чистий прибуток(збиток):  
455/(70); Середньорічна кількість акцій(шт): 4240/4240; Кількість власних акцій, 
викуплених (шт):0/0; Чисельність працівників: (осіб) 50/50.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
КиївСЬКий Завод РеаКтивІв, ІНдиКатоРІв 

та аНалІтиЧНиХ ПРеПаРатІв «РІаП»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціо-
нерне товариство Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних 
препаратів «РІАП». 2. Код за ЄДРПОУ: 05761293. 3. Місцезнаходження: 
04080 м. Київ вул. Корабельна 5. 4. Телефон та факс (044)482-41-41 
(044) 482-41-38. 5. Електронна поштова адреса: main@riap.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: riap.mbk.biz.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: Зміна складу посадових осіб емітента. 

II. текст повідомлення. Рішення про звільнення прийнято та виконано 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів 20.03.2015р. Посадова 
особа Швець Олег Станiславович, яка займала посаду Член Наглядової 
ради, звільнена. Не володiє часткою в статутному капіталі та пакетом акцій 
емітента. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014р. 
Рішення про обрання прийнято та виконано на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів 20.03.2015р. Пономаренко Валерій Іванович обрано на 
посаду Член Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капіталі та 
пакетом акцій емітента. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа : Голова Правління ЗАТ САСК «Спецексiмстрах». Рі-
шення про звільнення прийнято та виконано на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів 20.03.2015р. Посадова особа Гомеля Микола Дмитрович , 
яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,01%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі : 2,50 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
24.04.2014р. Рішення про обрання прийнято та виконано на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів 20.03.2015р. Семенець Борис Григорович 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,27%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 149,1  грн. 
Строк, на який обрано особу: 3р. Інші посади, які обіймала особа : Голо-
вний енергетик ПАТ Київський завод «РІАП». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 2982 штук акцій. Усі посадові особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Усі посадові особи 
не надали згоди на розкриття паспортних данних.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Голова Правління Рутковський 
едуард Казимирович 20.03.2015р.
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ГРаНдБУд», код ЄДРПОУ – 34531402, що знаходиться за адре-
сою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, надалі – 
Товариство, повідомляє про проведення чергових річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 29 квітня 
2015  року за адресою (місце проведення Зборів): м. Київ, бульвар Шев-
ченка, будинок 33, поверх 13 (кімната для переговорів).

Початок Зборів о 14.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 13.00 до 14.00 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасників Зборів необхідно мати:

- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 

оформлену згідно вимог чинного законодавства України, і документ, що 
посвідчує особу.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік 

та покриття збитку за 2014 рік. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення цих Зборів, у 
порядку, встановленому законодавством України, а саме: станом на 
23  квітня 2015 року.

З документами порядку денного можна ознайомитися в будь-який день 
протягом робочого тижня (з 9.00 до 18.00) до дати проведення Зборів, за 
адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13. Від-
повідальною особою за ознайомленням з документами щодо порядку 
денного є генеральний директор Товариства.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном 
(044) 569-67-07.

основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.) 
Найменування показника Період

Звітний 
2014  рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 38 619,2 38 682,6
Основні засоби - 7.2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 0,5
Сумарна дебіторська заборгованість 38 618,8 38 674,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 0,5
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал (36 276,9) (36 248,8)
Статутний капітал 468,8 468,8
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 74 896,1 74 931,3
Чистий прибуток (збиток) (36 745,7) (36 717,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 5

Генеральний директор  в.П. литвин

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ав-
толЮКС», код ЄДРПОУ – 35648356, що знаходиться за адресою: 
01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, надалі – Товари-
ство, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 29 квітня 2015 року за 
адресою (місце проведення Зборів): м. Київ, бульвар тараса Шевченка, 
будинок 33, поверх 13 (кімната для переговорів).

Початок Зборів о 13.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 12.00 до 13.00 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасників Зборів необхідно мати:

- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 

оформлену згідно вимог чинного законодавства України, і документ, що 
посвідчує особу.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік 

та покриття збитку за 2014 рік.
5. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення цих Зборів, у 
порядку, встановленому законодавством України, а саме: станом на 
23  квітня 2015 року.

З документами порядку денного можна ознайомитися в будь-який день 
протягом робочого тижня (з 9.00 до 18.00) до дати проведення Зборів, за 
адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13. Від-
повідальною особою за ознайомленням з документами щодо порядку 
денного є генеральний директор Товариства.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном 
(044) 569-67-07.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.) 

Найменування показника
Період

Звітний 
2014  рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 14,6 13,1
Основні засоби - 1,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 14,6 10,8
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1,3
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 49,1 102,2
Статутний капітал 575,0 575,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 63,7 115,3
Чистий прибуток (збиток) (624,1) (677,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 1

Генеральний директор  в.П. литвин

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Укратоменергобуд» 

(ЄДРПОУ 32347574, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 45, оф.606 )

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 
24 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03035, м. Київ. 
вул. Митрополита василя липківського, 45, оф. 606

Порядок денний загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1.Обрання реєстраційної комісії;
1.2.Затвердження регламенту проведення загальних зборів;
1.3.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства;
1.4.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень;
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік:
2.1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства; 
2.2. Звіт Ревізора про роботу за звітний період.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту 

Ревізора.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. 
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення загальних збо-

рів 24 квітня 2015 року з 11.00 до 11.50 із розрахунку одна акція — один 
голос. 

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
• Документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної 

особи — акціонера ПрАТ «Укратоменергобуд» (витяг із статуту та наказ про 
призначення, завірені печаткою юридичної особи);

• Документ, що посвідчує особу представника акціонера (паспорт);
• Довіреність на право участі в загальних зборах (для представників ак-

ціонерів), посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРатоМеНеРГоБУд»
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та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому 
передбаченому законодавством порядку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
дено станом на 20.04.2015р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у 
робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 17.30 за адресою: Україна, 

03035. м. Київ. вул. Митрополита Василя Липківського, 45, оф.606 звернув-
шись до Директора з юридичних питань та правової роботи Завгородньої 
Світлани Анатоліївни та за тел./факс: (044) 246-09-89

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

довідки за тел./факс: (044) 246-09-89
Правління Прат «Укратоменергобуд»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА» 44
2. ПРАТ АВТОЛЮКС 77
3. ПРАТ АВТОПОРТ 43
4. ПРАТ АГЕНЦІЯ ІНДЕКС 27
5. ПРАТ АГРА 24
6. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 44
7. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 73
8. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОДРУЖЕСТВО» 75
9. ПРАТ АГРОІНФО 52
10. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 47
11. ПРАТ АКТА 23
12. ПАТ АК-ТРАНС 53
13. ПРАТ АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ 42
14. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО -15112 8
15. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 17
16. ПРАТ АСВЕГА-У 11
17. ПАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 19
18. ПАТ АТМАШБУД 30
19. ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 62
20. ПРАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 63
21. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 37
22. ПАТ БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЯ 53
23. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 10
24. ПАТ БТА БАНК 66
25. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 11
26. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 26 «ОДЕСБУД» 29
27. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КРІСТІНА» 28
28. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКА ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ» 76
29. ПРАТ ВОЗНЕСЕНСЬКА ПМК 21
30. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 39
31. ПАТ ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 38
32. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ 33
33. ПРАТ ГАЙЧУР-АГРО 41
34. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 72
35. ПРАТ ГІДРОСИЛА АПМ 46
36. ПРАТ ГОТЕЛЬ «САЛЮТ» 69
37. ПРАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 4

(місцезнаходження: 46008, м. Тернопіль, вул.Микулинецька, 46А; код за 
ЄДРПОУ 00217024) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
Пат «техінмаш» відбудуться 28.04.2015 року об 11-00 годині за адре-
сою: 46008, м.тернопіль, вул. Микулинецька, 46а, зал засідань (другий 
поверх адміністративного приміщення Пат «техінмаш»). 

Реєстрація учасників зборів з 10-00 год. до 10-45 год. в день та за міс-
цем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та 

затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

2014 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної ко-
місії Товариства.

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

ства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2015 році.
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть 

ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 46008, 
м. Тернопіль,вул. Микулинецька, 46А. Довідки за телефоном: (0352)235612. Від-
повідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — Лукава І.Я.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 22.04.2015р. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково необхідно мати до-
кументи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформле-
ні і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

2014 2013
Усього активів 34418 24550
Основні засоби 3236 3547
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4579 5630
Сумарна дебіторська заборгованість 17362 14655
Грошові кошти та їх еквіваленти 716 111
Нерозподілений прибуток 4768 3115
Власний капітал 20754 18612
Статутний капітал 11592 11592
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13664 5933
Чистий прибуток (збиток) 1742 1784
Середньорічна кількість акцій(шт.) 46336883 46336883
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 121 137

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «теХІНМаШ» 



№56, 24 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

79

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
38. ПРАТ ГРАНДБУД 77
39. ПРАТ ГРАНДІНВЕСТ 8
40. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 6
41. ПРАТ ДОРІС 24
42. ПАТ ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 18
43. ПАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 61
44. ПАТ ЕЛЕКТРОЩИТ 30
45. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 18
46. ПРАТ ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ 42
47. ПРАТ ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ 70
48. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 75
49. ПАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 35
50. ЗАТ ЗАВОД «АНТЕНА» 44
51. ПАТ ЗАВОД «ПУАНСОН» 47
52. ПАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАШИН 25
53. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №2 «ОДЕСБУД» 28
54. ПАТ ІДЕЯ БАНК 21
55. ПАТ ІЗМАЇЛАВТОТРАНС 12
56. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 66
57. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 14
58. ПРАТ КАНІВРИБА 42
59. ПРАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 46
60. ПАТ КАРАВАЙ 70
61. ПАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 72
62. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 22
63. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 20
64. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» 76
65. ПАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 40
66. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 19
67. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 45
68. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 45
69. ПРАТ КОЛІБРІ 39
70. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 18
71. ПРАТ КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР 7
72. ПАТ КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО 49
73. ПРАТ ЛИТЕР 71
74. ПРАТ ЛИТЕР 74
75. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 6
76. ПРАТ ЛІСОХІМІК 48
77. ПАТ ЛЬВІВХІМ 4
78. ПАТ МАКСТРОЙ 36
79. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4 25
80. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 25
81. ПАТ МЕНА ПАК 30
82. ПАТ МЕТАБАНК 36
83. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 54
84. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 54
85. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 55
86. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 55
87. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 56
88. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 56
89. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 57
90. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 57
91. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 58
92. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 58
93. ПРАТ МЕТАЛ-СЕРВІС 59
94. ПРАТ МЕХАНОМОНТАЖ 68
95. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ 73
96. ПАТ МОТОР-БАНК 35
97. ПРАТ МТС УКРАЇНА 68
98. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 9
99. ПРАТ НЕСТ-ХАННЕР 11

100. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 43
101. ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ 5
102. ПРАТ ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА 63
103. ПРАТ ОЛСТАС 20
104. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 26
105. ПРАТ ОРФЕЙ 12
106. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 9
107. ПЗНВІФ «КАПІТАЛ» / ТОВ «КУА «ГРАНД-ІНВЕСТ» 49
108. ПАТ ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ 26
109. ПРАТ ПЛАЗМАТЕКС 48
110. ПРАТ ПЛАТИ 45
111. ПРАТ ПЛАТИ 74
112. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 40
113. ПРАТ ПОЛІЕМОС 76
114. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 52
115. ПРАТ ПОЛЬОТ 34
116. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 16
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
117. ПРАТ ПРІОКОМ 60
118. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» 15
119. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА» 70
120. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 67
121. ПРАТ РБУ «АЗОВРЕМБУД» 31
122. ПАТ РЕЙЛ 13
123. ПРАТ РЕМОНТНИК 31
124. ПРАТ РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 61
125. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 69
126. ПРАТ СБМУ-8 «МОНОЛІТБУД» 65
127. ПАТ СГП «СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ» 27
128. ПРАТ СЕНЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 51
129. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ - ПЛЕМРЕСУРСИ» 29
130. ПРАТ СІНЄГА 27
131. ПРАТ СКАМІТ 46
132. ПРАТ СКАМІТ 74
133. ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 52
134. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 29
135. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 62
136. ПРАТ СТАВИЩЕНСЬКЕ РТП 14
137. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» 41
138. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 13
139. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ МД-ГАРАНТ 22
140. ПАТ СУМИРИБГОСП 64
141. ПАТ СУМИРИБГОСП 65
142. ПРАТ СУМИСОРТНАСІННЄОВОЧ 23
143. ПАТ СУМСЬКЕ АТП-15955 71
144. ПАТ ТЕРА 37
145. ПАТ ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП 38
146. ПАТ ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ 36
147. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС» 37
148. ПАТ ТЕХІНМАШ 78
149. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1 32
150. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ «ФАНПЛИТ» 48
151. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 62
152. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 50
153. ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 77
154. ПРАТ УКРПАНГРУП 7
155. ПРАТ УКРПИВО 64
156. ПАТ УКРСОЦБАНК 5
157. ПРАТ УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 24
158. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 17
159. ПРАТ ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ 33
160. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 19
161. ПАТ ФІНБАНК 21
162. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 7
163. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 43
164. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 6
165. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ РАЙОННЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ» 34
166. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 34
167. ПРАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ БДЖОЛОРАДГОСП 10
168. ПАТ ЧЕКСІЛ 51
169. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА РИБОВОДНА СТАНЦІЯ 70
170. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ» 60
171. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 33
172. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 47
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