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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

11.02.2014  м. Київ  № 175

Про внесення змін до рі-
шення Державної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку від 13 травня 
2011 року № 492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
04.03.2014 за № 347/25124

Відповідно до підпунктів 10 та 15 частини другої статті 
7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 2 рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492 «Про 
затвердження Положення про подання адміністративних 
даних та інформації у вигляді електронних документів до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25  червня 2011 року за № 789/19527, викласти в такій 
редакції:

«2. При поданні адміністративних даних та інформації 
у вигляді електронних документів до Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку професійним 
учасникам ринку цінних паперів, емітентам цінних папе-
рів, саморегулівним організаціям, об’єднанням профе-
сійних учасників та уповноваженим рейтинговим агент-
ствам користуватись вимогами цього Положення.».

2. Пункт 2 розділу I Положення про подання адміністра-
тивних даних та інформації у вигляді електронних докумен-
тів до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 
2011 року за № 789/19527, викласти в такій редакції:

«2. Дія цього Положення поширюється на професій-
них учасників ринку цінних паперів, які провадять на 
фондовому ринку професійну діяльність з торгівлі цінни-
ми паперами, управління активами інституційних інвес-
торів, організації торгівлі на фондовому ринку, депози-
тарну діяльність, клірингову діяльність, а також 
Центральний депозитарій цінних паперів, емітентів цін-
них паперів, саморегулівні організації, об’єднання про-
фесійних учасників (далі — учасники ринку) та уповно-
важені рейтингові агентства, які подають до Комісії 
адміністративні дані та інформацію відповідно до вимог 
нормативно-правових актів Комісії.».

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А.Папаіка) забезпечити подання цьо-
го рішення на державну реєстрацію до Міністерства юс-
тиції України.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 175 від 11.02.2014 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх 
та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублі-
кування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії та оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії   Д. Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
ІНфоРмАцІйНІ ПоВІДомЛЕННЯ ТА 

НоВИНИ НКцПфР
НКцПфР повідомляє про дематеріалізацію

Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з переведенням випуску цінних паперів у бездоку-
ментарну форму існування здійснено заміну свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «ЗАВоД САНТЕХНІЧНИХ 
ЗАГоТоВоК» (03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24, код 
за ЄДРПОУ: 05503272), загальна сума випуску акцій — 
397 666,85 грн., номінальна вартість акцій — 0,05 грн., 
кількість простих іменних акцій — 7 953 337 штук. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній 
формі існування №293/10/1/2002, дата реєстрації: 
21.08.2002 року, дата видачі: 14 березня 2014 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
НКЦПФР, на підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 
№2484, пункту 5 Розділу І Порядку заміни свідоцтва (сві-
доцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цін-
них паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента 
та/або зміною форми існування акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 квітня 2013 року №736, відповідно до 
наданих документів видано свідоцтво про реєстрацію 
випуску простих іменних акцій ВАТ «ЗАВОД САНТЕХНІЧ-
НИХ ЗАГОТОВОК» (місцезнаходження: 03062, м. Київ, 
вул. Екскаваторна, 24, код за ЄДРПОУ: 05503272) у 
зв'язку з переведенням випуску цінних паперів у бездо-
кументарну форму існування — розпорядження 
№07-цД-ЗС від 14.03.2014 року.

НКцПфР зупинила, скасувала, відновила обіг цінних 
паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі пункту 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948, та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «Екоп-Південь», міс-
цезнаходження: 65017, м. Одеса, вул. Поїздна, 1, код за 
ЄДРПОУ: 32580620, на скасування реєстрації випуску об-
лігацій у зв`язку з погашенням облігацій, скасовано реє-
страцію випуску облігацій серії «А» ТоВ «Екоп-Південь». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії «А» 
ТОВ «Екоп-Південь» від 28 серпня 2007 року №509/2/07, 
видане 04.10.2007 року Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано — розпоряджен-
ня № 70-Кф-С — о від 13 березня 2014 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, на 
підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на підставі 
підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1283 «Про 
делегування повноважень територіальним органам На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 
2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Укрдокбуд», 07400, Київська обл., м. Бровари, 
вул. Залізнична, 12, код за ЄДРПОУ: 32499011 — розпо-
рядження №15-цД-С-А від 14 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 року за № 1390/23922, пункту 5 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 24.10.2013р. №2484 «Про надання повно-
важень уповноваженої особи Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» та пункту 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій Відкритого акціонерного товариства «Лока-
чинська спеціалізована пересувна механізована ко-
лона №7» (45500, Волинська область, Локачинський 
район, смт. Локачі, вул. Горєлова,12, код ЄДРПОУ: 
04541655) у зв’язку з реорганізацією акціонерного това-
риства на підставі рішення загальних зборів акціонерів. 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№  173/03/1/99 від «26» серпня 1999 року, видане Волин-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку — розпорядження 
№21-ЗХ-2-С-А від 17.03.2014 року.

17.03.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НоВА ЛІНІЯ»

місцезнаходження: 08162 Київська обл., Києво-Святошинський р-н., 
смт Чабани, Одеське шосе, 8

(далі за текстом — Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі за 

текстом — Збори), що відбудуться 25 квітня 2014 року о 10 годині за 
адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., смт Чабани, 
одеське шосе, 8; поверх 3, каб. 306

Порядок денний:
1.Обрання Лічильної комісії. 
2.Обрання Голови та Секретаря зборів.
3.Затвердження Регламенту зборів. 
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 

наслідками звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5.Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства 

за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Генерального дирек-
тора про результати діяльності Товариства за 2013 рік.

6.Звіт та Висновок Ревізора з річного звіту та балансу Товариства за 
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. 

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 

2013 році, розгляд питання про можливість виплати дивідендів, з ураху-
ванням вимог, передбачених законом.

9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

10. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту 
Товариства у новій редакції.

11. Про припинення дії Положення про Наглядову раду Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах — 18 квітня 2014 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис.  грн)   
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів  1 579 206 1 597 151
Основні засоби  813 233 877 458
Довгострокові фінансові інвестиції  75 645 94 692
Запаси 637 041 546 451
Сумарна дебіторська заборгованість  17 790 29 802
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 831 28 473
Нерозподілений прибуток ( 75 680 ) 31 323
Власний капітал 665 592 772 595
Статутний капітал 1 576 315
Довгострокові зобов’язання 60 312 54 123
Поточні зобов’язання 853 302 770 433
Чистий прибуток (збиток) (107 003) (32 365)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31 529 31 529
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 749 4 715

Під час підготовки до Зборів, акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
звернувшись до Генерального директора Товариства у робочі дні з 10 до 
16 години за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., смт Ча-
бани, Одеське шосе, 8, офіс Товариства (каб. 305).

Реєстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення Зборів.
Початок реєстрації — о 9 год. 
Закінчення реєстрації — о 10 год.
При собі мати паспорт, представникам акціонерів — належним чином 

оформлене доручення на право участі у Зборах.
Тел. для довідок: (044) 390-14-81.
Представник члена Наглядової ради  Яковлєв Ю.В.

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 25 квіт-
ня 2014р. о 13.00 за адресою м.Львів вул.Сахарова, 46

Реєстрація акціонерів проводиться з 11.00 до 13.00 за місцем проведен-
ня зборів. Для реєстрації учасників акціонеру необхідно при собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), представнику акціонера — доручен-
ня на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Порядок денний зборів :
1.Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів, що беруть участь у 

загальних зборах акціонерів товариства. 
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Звіт Правління ПрАТ «Укрзахіденергопреокт» за 2013р., напрямки ді-

яльності на 2014р.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5.Інформація Наглядової ради.
6.Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Укрзахіденергопроект»  

за 2013р.
7.Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів.
Довідки за телефоном 241-71-69 
Пропозиції по порядку денному зборів можуть бути надані акціонерами  

не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів в письмовій формі за 
адресою : 79012 м.Львів, вул. Сахарова, 46

Голова Наглядової ради  Литвиненко В.м.

ПРАТ ПВНДКТІ «УКРЗАХІДЕНЕРГоПРоЕКТ» 

До ВІДомА АКцІоНЕРІВ
ПАТ «ТАВРІйСЬКА БУДІВЕЛЬНА КомПАНІЯ»

Повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 23.04.2014 року за 
адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Адмірала макарова,  203 
в будинку культури підприємства. Початок роботи зборів о 15.00 годині

ПоРЯДоК ДЕННИй
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками. 
Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013рік та прийняття рішення за 
його наслідками.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013рік та прийняття рішення за 
його наслідками.

5.Затвердження та розподіл прибутку/збитків, відповідно до результа-
тів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Таврій-
ська будівельна компанія.

7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Таврійська бу-
дівельна компанія».

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у за-
гальних зборах відбудеться з 14.00 до 14.45 години 23.04.2013 року за 
місцем проведення зборів. Учасники Загальних зборів повинні мати при 
собі паспорт або інший документ посвiдчуючий особу. Представники акці-
онерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, посвiдчуючий 
особу та оформлену довіреність.Перелік акціонерів, яким надсилається 
персональне повідомлення про проведення загальних зборах, складений 
станом на 19 березня 2014 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається за три робочих дні до 23 квітня 2013 року.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на збори не 
допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40)

До дати проведення загальних зборів акціонерів (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, після подання письмової заяви за місцезна-
ходженням товариства за адресою: 73011, м. Херсон, вул. Адмірала Ма-
карова, 203, в приміщенні адміністративного корпусу третій поверх у 
робочі дні з 14.00 до 16.00 години, а день проведення зборів - у місці їх 
проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: старший юрисконсульт – Сапіга Діна Петрівна. Телефони 
для довідок: (0552) 29-00-14.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2013 рік(тис.грн.) 
Найменування показника Період

попередній
Період 
звітний

Усього активів, (тис.грн) 210647 197160
Основні засоби , (тис.грн) 104400 95131
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн) 109023 104410
Виробничі запаси , (тис.грн) 3349 3381
Сумарна дебіторська заборгованість (тис.грн) 19938 20936
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн) 43 179
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) (тис.грн)

-55930 -78371

Власний капітал .(тис.грн) 15877 -7183
Статутний капітал .(тис.грн) 16742 16742
Довгострокові зобов’язання .(тис.грн) 109023 104410
Поточні зобов’язання .(тис.грн) 85676 99933
Чистий прибуток (збиток),(тис.грн) -17971 -22441
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1674180175 1674180175
Кількість акцій, викуплених протягом року (шт) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 305 316

Генеральний директор 
ПАТ«Таврійська будівельна компанія»  П.І.Тараненко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

Акціонеру ПрАТ «ТЕРА-ГАРАНТ»
ПоВІДомЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТЕРА-ГАРАНТ»
Приватне акціонерне товариство «ТЕРА-ГАРАНТ» (далі — Товари-

ство), код ЄДРПОУ — 30447506, місцезнаходження — 69014, Запоріжжя, 
вул. Волзька, 27, 27-А повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів , які відбудуться 21 квітня 2014 року о 10:00 за адресою: 69014, 
Запоріжжя, вул. Волзька, 27, 27-А другий поверх.

Перелік питань, що виносятья на голосування:
1.Про обрання Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «Тера-

Гарант».
2.Про обрання Голови та членів лічильної комісії загальних зборів 

ПрАТ «Тера-Гарант».
3.Про затвердження порядку проведення загальних зборів 

ПрАТ  «Тера-Гарант». 
4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора 

ПрАТ «Тера-Гарант» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства в 2013 році та напрями діяльності Товариства на 2014 рік. 

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради ПрАТ «Тера-Гарант» про результати діяльності в 2013 році.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комі-
сії ПрАТ «Тера-Гарант» про результати діяльності в 2013 році. Висновки 
щодо річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Затвердження 
звіту та висновків. 

7.Про затвердження річного звіту ПрАТ «Тера-Гарант» за 2013 рік. 
8.Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПрАТ «Тера-

Гарант» за підсумками роботи за 2013 рік .
9.Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Тера-Гарант».
10.Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 

ПрАТ  «Тера-Гарант» та строку їх повноважень.
11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Тера-Гарант» та уповнова-
ження особи на їх підписання.

Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти 
рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, тощо...) під час підготовки до Загальних зборів на наступний робо-
чий день з дати отримання Товариством запиту акціонера про необхід-
ність отримання матеріалів для підготовки до загальних зборів, з 
понеділка по п’ятницю, з 8-00 до 17-00 год., за адресою: 69014, Запоріж-
жя, вул. Волзька, 27, 27-А другий поверх, а в день проведення Загальних 
зборів — також у місці їх проведення.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час 
підготовки до загальних зборів повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера;

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загаль-

них зборів.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-

лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів, а також за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про 
зміни у порядку денному Загальних зборів — директор Романенко Юрій 
Павлович.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах про-
водиться в день проведення загальних зборів з 9-00 години по 10-00 го-
дину за місцем проведення загальних зборів акціонерів: 69014, Запоріж-
жя, вул. Волзька, 27, 27-А другий поверх.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, згідно якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у 
Загальних зборах, складатиметься станом на 15 квітня 2014 року.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі 
паспорт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та 
юридичним особам — паспорт або документ, що його замінює, та дові-
ренність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України 
або копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юри-
дичної особи.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства (тис.грн) за 2013 рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 73768,8 73622,1
Основні засоби 12286,1 12519,4
Довгострокові фінансові інвестиції 19493,6 19493,6
Запаси 32,5 0
Сумарна дебіторська заборгованість 551,1 745,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 952,1 193,0
Нерозподілений прибуток 1557,9 1922,9
Власний капітал 27146,0 27510,9
Статутний капітал 25499,0 25499,0 
Довгострокові зобов’язання 45690,5 45698,2
Поточні зобов’язання 932,3 412,9
Чистий прибуток (збиток) -365,0 -940,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25499000,00 25499000,00 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

10 10 

Директор  Ю.П. Романенко

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕРА-ГАРАНТ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«мІСТо БАНК»

Правління банку повідомляє, що 19 квітня 2014 року відбудуться За-
гальні збори акціонерів за адресою: м. одеса, фонтанська дорога, 11, 
перший поверх, конференц-зал. Початок зборів: 11:00.

Порядок денний:
1. Обрання секретаря Загальних Зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження результатів діяльності банку за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності і балансу АТ «МІСТО БАНК» 

за 2013 рік. 
5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту по річному звіту банку за 

2013 рік.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу 

банку за 2013 рік.
7. Доповідь Ревізійної комісії по результатам розгляду звітів внутрішньо-

го та зовнішнього аудиту.
8. Розподіл прибутку і збитків по результатам діяльності АТ «МІСТО 

БАНК» за 2013 рік.
9. Доповідь Голови Правління щодо капіталізації АТ «МІСТО БАНК».
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-

гальних зборах: 19 квітня 2014 рік з 10:00 до 11:00 за адресою проведення 
загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах АТ «МІСТО БАНК» 15 квітня 2014 року.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати документи, 
що засвідчують особу, представникам акціонерів — додатково довіреність, 

оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час Ви можете 

ознайомитись за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11. Телефон 
для довідок: (048) 711-67-77.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
АТ «місто Банк» (тис. грн.) 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  1 566 394 1 598 099
Основні засоби  121 548 109 124
Довгострокові фінансові інвестиції  -   - 
Запаси -   -
Сумарна дебіторська заборгованість  5 401 82 415
Грошові кошти та їх еквіваленти 160 293 176 949
Нерозподілений прибуток (51 618) (72 718)
Власний капітал 313 036 310 270
Статутний капітал 299 980 299 980
Довгострокові зобов’язання -   -
Поточні зобов’язання 1 253 358 1 287 829
Чистий прибуток (збиток) 9 853 12 701
Середньорічна кількість акцій (шт.) 299 980 299 980
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-   - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-   - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 258 262

Голова Правління АТ «мІСТо БАНК» 
Демченко І.А.
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«фІРмА ПоЛУм'Я», 

код за ЄДРПОУ 13462682 (надалі Товариство), місцезнаходження: 
Україна, 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Камчатська, буд. 63; повідом-
ляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі — збори) «29» квітня 2014 року в 11.00 за адресою: 49022, м.  Дні-
пропетровськ, вул. молодогвардійська, буд. 32, 1 поверх, 
приміщення їдальні.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбу-
деться «29» квітня 2014 року з 10.00 до 10.30 год., за адресою: 49022, 
м.  Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 32, 1 поверх, примі-
щення їдальні 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів крім того документ, який підтверджує повноважен-
ня представника згідно вимог чинного законодавства України. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24-ту годину 
23  квітня 2014р.

Порядок денний зборів 
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання головуючого та секретаря. 
3. Про порядок проведення зборів.
4. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правлін-

ня Товариства та ухвалення договорів, укладених Товариством за пері-
од 2013 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
9. Про обрання Ревізора.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та су-
купної граничної вартості.

11. Про реорганізацію (перетворення) ПрАТ «ФІРМА ПОЛУМ'Я» у 
ТОВ «ФІРМА ПОЛУМ'Я».

12. Про порядок та умови здійснення реорганізації (перетворення) 
ПрАТ «ФІРМА ПОЛУМ'Я».

13. Про встановлення порядку обміну акцій ПрАТ «ФІРМА ПОЛУМ'Я» 
на частки.

14. Про призначення комісії з реорганізації (перетворення) ПрАТ «ФІР-
МА ПОЛУМ'Я».

15. Про припинення повноважень Лічильної комісії.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 17 березня по 
29 квітня 2014 року у робочі дні з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 
49064, м. Дніпропетровськ, вул. Камчатська, буд. 63. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Дворніцька В. Г.

Телефон для довідок (0562) 32-24-15.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис.грн)
Найменування показника період

2012 р. 2013р.
Усього активів 841.9 876,3
Основні засоби 340.6 331,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18.1 90,4
Сумарна дебіторська заборгованість 393.2 350,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 90.0 104,2
Нерозподілений прибуток -1437.10 -1463,2
Власний капітал -917.6 - 943,7
Статутний капітал 519.5 519,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1759.5 1820,0
Чистий прибуток (збиток) -96.9 -26,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 49473 49473
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 22

Голова правління  Л. м. Заворотня

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мАГДАЛИНІВСЬКИй КомБІНАТ 

ХЛІБоПРоДУКТІВ», 
код за ЄДРПОУ 31177274 (надалі Товариство), місцезнаходження: 

Україна, 51100, Дніпропетровська обл., смт. Магдалинівка, вул. Набереж-
на, буд. 43; повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі — збори) «29» квітня 2014 року в 12.00 за адре-
сою: 51100, Дніпропетровська обл., смт. магдалинівка, вул. Радянська, 
буд. 2, перший поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбу-
деться «29» квітня 2014 року з 11.00 до 11.30 год., за адресою: 51105, 
Дніпропетровська обл., смт. Магдалинівка, вул. Радянська, буд. 2, перший 
поверх, приміщення актового залу. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів крім того документ, який підтверджує повноваження 
представника згідно вимог чинного законодавства України. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24-ту годину 23 квітня 
2014р.

Порядок денний зборів 
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання головуючого та секретаря. 
3. Про порядок проведення зборів.
4. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління 

Товариства. 
6. Про ухвалення договорів, укладених Товариством за період 

2013  рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про обрання Ревізора.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної 
граничної вартості.

12. Про реорганізацію (перетворення) ПрАТ «»МАГДАЛИНІВСЬКИЙ 
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» у ТОВ «МАГДАЛИНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ».

13. Про порядок та умови здійснення реорганізації (перетворення) 
ПрАТ «»МАГДАЛИНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ».

14. Про встановлення порядку обміну акцій ПрАТ «МАГДАЛИНІВ-
СЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» на частки.

15. Про призначення комісії з реорганізації (перетворення) 
ПрАТ  «»МАГДАЛИНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ».

16. Про припинення повноважень Лічильної комісії.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 
10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 51100, Дніпропетровська обл., смт. 
Магдалинівка, вул. Набережна, буд. 43, перший поверх, каб. 4. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Хлєвнер В. Г. Телефон для довідок (0562) 33-45-90.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн)
Найменування показника період

2012 р. 2013р.
Усього активів 1 949,50 1 780,1
Основні засоби 1 164,90 1 059,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 0,00 0,00
Сумарна дебіторська заборгованість 80,90 17,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 703,70 2,4
Нерозподілений прибуток 0,00 0,00
Власний капітал 1 938,00 1 771,6
Статутний капітал 3 855,80 3 855,80
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 11,50 8,5
Чистий прибуток (збиток) - 1 917,80 - 2 084,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15423240 шт 15423240 шт
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 1
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКА ТоВАРНо-
СИРоВИННА КомПАНІЯ»

Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Чер-
нігівська товарно-сировинна компанія» (далі — Товариство) повідом-
ляє, що 22 квітня 2014 року о 10:00 годині в приміщенні адміні-
стративного корпусу за адресою Товариства Гомельське шосе, 
буд.6, с.Рівнопілля, Чернігівський р-н, Чернігівська обл, 15510 
каб.№1 відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

ПоРЯДоК ДЕННИй
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; 
обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визна-
чення основних напрямків роботи на 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, за-
твердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів 
діяльності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по під-
сумкам роботи за 2013 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Публічного акціонерного товариства «Чернігівська товарно-

сировинна компанія». (тис. грн.) 
 Найменування Період

 Показника Звітний  Попере-
дній 

2013р. 2012 р.
Усього активів 12071 10897
Основні засоби 8762 9493
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 5 962
Сумарна дебіторська заборгованість 3285 422
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 20
Нерозподілений прибуток 8641 7825
Власний капітал 11585 10769
Статутний капітал 2944 2944
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 480 128
Чистий прибуток (збиток) 816 -591
Середньорічна кількість акцій (шт.) 215676 215676
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 37

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у за-
гальних зборах, буде складений на 16 квітня 2014 року (за три робо-
чих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — доку-
мент, що посвідчує особу і довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 9:00-10.00 
22 квітня 2014 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 
Гомельське шосе, буд.6, с.Рівнопілля, Чернігівський р-н, Чернігів-
ська обл, 15510 , у робочі дні з 9.00 до 17.00, посадова особа відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Го-
ловний бухгалтер Мелешко А.М..

Телефони для довідок: (0462) 66-29-64. 
Генеральний директор Лакоза П.А. 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА «мЕНСЬКЕ ПІДПРИємСТВо 
По ПЛЕмЕННІй СПРАВІ 

В ТВАРИННИцТВІ»
Директор приватного акціонерного товариства «Менське підприємство 

по племенній справі в тваринництві» (далі — Товариство) повідомляє, 
що 23 квітня 2014 року о 11:00 годині в приміщенні адміністративного 
корпусу, в залі засідання за адресою Товариства : Чернігівська обл., 
м.  мена, вул. Жовтнева ,85-а, відбудуться загальні збори акціонерів 
Товариства.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків ро-
боти на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік, затвердження ви-
сновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2013 рік та план розпо-
ділу прибутку на 2014 рік.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради.

8.Обрання Директора Товариства.
9.Обрання Ревізора Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності приватного 
акціонерного товариства «менське підприємство по племенній 

справі в тваринництві» (тис. грн.) 
 Найменування 

 Показника
Період

Звітний  Попере-
дній 

2013р. 2012р.
Усього активів 2681 2723
Основні засоби 2645 2659
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 964 947
Сумарна дебіторська заборгованість 265 366
Грошові кошти та їх еквіваленти 106 72
Нерозподілений прибуток 1117 1090
Власний капітал 2449 2395
Статутний капітал 196 196
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 72 72
Чистий прибуток (збиток) 64 107
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3911800 3911800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 32

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складений на 17 квітня 2014 року (за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що 
посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів 
на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться: з 10.00 до 
11.00 23 квітня 2014 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: Чернігів-
ська обл., м. мена, вул. Жовтнева, 85-а, у робочі дні з 9.00 до 17.00 в 
бухгалтерії товариства, посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер Сива-
рець В.М.

Телефони для довідок: (04644) 2-36-35.
Директор 

Костенко м.І. 
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Повідомлення про проведення Загальних зборів 
акціонерів

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА

«ДоНЕцЬКИй БУДПРоЕКТ»
(ЄДРПОУ 05440643; місцезнаходження: 83114, м. Донецьк, вул. 

Університетська, 80-Г)
ПрАТ «ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ» (далі за текстом — Товари-

ство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (далі за текстом — Зборів), які відбудуться 18 квітня 
2014  року о 14.45 за місцезнаходженням Товариства: 83114, м. До-
нецьк, вул. Університетська, буд.80-Г (каб. 300). Реєстрація акціо-
нерів та їх представників для участі у Зборах відбудеться 18 квітня 
2014 року з 14.00 по 14.40 за адресою проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства — 14 квітня 
2014 рок. 

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Зборів. Обрання Лічильної комісії 

Зборів. Затвердження регламенту роботи Зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

3. Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. 

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік. 
6. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Това-

риства. Затвердження нової редакції Статуту. Обрання особи, упов-
новаженої здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту 
Товариства.

7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

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

Найменування показника Період
Звітний, 
2013 рік

Попередній, 
2012 рік

Усього активів 1762,2 1645,9
Основні засоби:
     - за первісною вартістю
     - за залишковою вартістю

1108,9
608,0

1074,2
652,9

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8,2 4,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1089,9 557,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 28,0 409,0
Нерозподілений прибуток 1336,9 1237,0
Власний капітал 1623,9 1524,0
Статутний капітал 128,1 128,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 138,3 121,9
Чистий прибуток (збиток) 265,6 332,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 512483 512483
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 10

Письмові пропозиції до порядку денного вносяться акціонерами 
Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, шля-
хом надання письмового запиту на адресу Товариства із обов’язковим 
зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який їх вносить, кількос-
ті та типу належних йому акцій, змісту пропозицій. Ознайомитися з 
документами, пов’язаними з порядком денним, можливо у робочі дні 
з 14.00 до 18.00 години за місцезнаходженням Товариства: 83114, 
м.  Донецьк, вул. Університетська, 80-Г (каб. 300), а в день проведен-
ня Зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) 
з документами є директор Товариства Радіонов С.С. При реєстрації 
для участі у Зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Телефон для довідок: (062) 311-35-16.
Директор ПрАТ «ДоНЕцЬКИй БУДПРоЕКТ»      Радіонов С.С.

Повідомлення про проведення Загальних зборів 
акціонерів

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА

«БУДИНоК моДЕЛЕй»
(ЄДРПОУ 00308956; місцезнаходження: 83114, м. Донецьк,  

вул. Університетська, 80-Г)
ПрАТ «БУДИНОК МОДЕЛЕЙ» (далі за текстом — Товариство) по-

відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства (далі за текстом — Зборів), які відбудуться 18 квітня 2014 року 
о 16.00 за місцезнаходженням Товариства: 83114, м. Донецьк, 
вул.  Університетська, буд.80-Г (каб. 303). Реєстрація акціонерів та 
їх представників для участі у Зборах відбудеться 18 квітня 2014 року 
з 15.30 по 15.55 за адресою проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства — 14 квітня 2014 рок. 

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Зборів. Обрання Лічильної комісії 

Зборів. Затвердження регламенту роботи Зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

3. Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. 

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл збитків Товариства за 2013 рік.
6. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства. Затвер-

дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої 
на підписання договорів з членами Наглядової ради.

7. Відкликання та обрання Ревізора Товариства. Затвердження 
умов цивільно-правового договору, який має бути укладений із Реві-
зором. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Реві-
зором.

8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства (тис. грн.):
Найменування показника період

Звітний
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів 143,2 169,2
Основні засоби (За залишковою вартістю) 17,4 22,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 83,5 94,9
Сумарна дебіторська заборгованість 19,1 18,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,6 16,5
Власний капітал (871,9) (793,5)
Статутний капітал 50,9 50,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1191,1) (1112,7)
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1015,1 962,7
Чистий прибуток (збиток) (76,0) (207,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 203 412 203 412
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 15

Письмові пропозиції до порядку денного вносяться акціонерами 
Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, шля-
хом надання письмового запиту на адресу Товариства із обов’язковим 
зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який їх вносить, кількос-
ті та типу належних йому акцій, змісту пропозицій. Ознайомитися з 
документами, пов’язаними з порядком денним, можливо у робочі дні 
з 13.00 до 17.00 годин за місцезнаходженням Товариства: 83114, 
м.  Донецьк, вул. Університетська, 80-Г (каб. 303), а в день проведен-
ня Зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) 
з документами є директор Товариства Дембовський Л.Ф. При реє-
страції для участі у Зборах акціонерам необхідно при собі мати до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, 
що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. 

Телефон для довідок: (062) 311-21-82.
Директор ПрАТ «БУДИНоК моДЕЛЕй»  Дембовський Л.ф.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «МАКІЇВКОКС»

2. Код за ЄДРПОУ — 32598706
3. Місцезнаходження — 86106, Донецька область, м. Макіївка, 

вул. Горького, буд.1.
4. Міжміський код, телефон та факс — 06232, 91669, 91422
5. Електронна поштова адреса — openinf@mkoks.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації — http://www.mkoks.com.ua/
7. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента 

II. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради (протокол б/н від 14.03.2014р.), 

прийнятого відповідно до Статуту товариства:
- припинені повноваження голови Правління Коломійченка Олек-

сандра Івановича (паспорт серія ВС № 719466 виданий Кіровським РВ 
Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області 04.01.2001р.). 
Особа перебувала на посаді з 27.07.2004р. Дата останнього обрання 
на посаду — 20.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини особа не має, акціями товариства не володіє. Рішення 
прийнято у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління на 
новий строк повноважень;

- припинені повноваження члена Правління Чеботарьова Ігоря Во-
лодимировича (паспорт серія ВЕ № 893346 виданий Ясинуватським 
МРВ УМВС України в Донецькій області 22.05.2003р.). Особа перебу-
вала на посаді члена Правління на підставі рішення Установчих зборів 
товариства від 17.10.2003р., дата останнього обрання на посаду чле-
на Правління — 20.04.2011р. Під час перебування у складі Правління 
призначений заступником голови Правління з 18.04.2008р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має, акціями 
товариства не володіє. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю об-
рання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- припинені повноваження члена Правління Укрєпіної Ірини Вале-
ріївни (паспорт серія КС № 161937 виданий Київським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькій області 22.10.2002р.). Особа перебувала на по-
саді на підставі рішення Установчих зборів товариства від 17.10.2003р., 
дата останнього обрання на посаду члена Правління — 20.04.2011р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не 
має, акціями товариства не володіє. Рішення прийнято у зв’язку з не-
обхідністю обрання нового складу Правління на новий строк повнова-
жень;

- припинені повноваження члена Правління Золотарьова Івана 
Васильовича (паспорт серія ЕК № 703426 виданий Алчевським МВ 
УМВС України в Луганській областi 22.12.1997р.). Особа перебувала 
на посаді з 28.12.2005р., дата останнього обрання на посаду члена 
Правління — 20.04.2011р. Під час перебування у складі Правління 
призначений заступником голови Правління з 29.12.2005р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має, акціями 
товариства не володіє. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю об-
рання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- припинені повноваження члена Правління Ємельянової Тетяни 
Вікторівни (паспорт серія ВК № 613322 виданий Київським РВ ДМУ 
ГУМВС України в Донецькiй областi 17.07.2009р.). Особа перебувала 
на посаді з 01.10.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини особа не має, акціями товариства не володіє. Рішення 
прийнято у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління на 
новий строк повноважень;

- обраний головою Правління Коломійченко Олександр Іванович 
(паспорт серія ВС № 719466 виданий Кіровським РВ Макіївського МУ 
УМВС України в Донецькій області 04.01.2001р.). Особа обрана на 
строк 3 роки згідно Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини особа не має, акціями товариства не володіє. Інші 
посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: голова на-
глядової ради. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю обрання но-
вого складу Правління на новий строк повноважень;

- обраний членом Правління Чеботарьов Ігор Володимирович 
(паспорт серія ВЕ № 893346 виданий Ясинуватським МРВ УМВС Укра-
їни в Донецькій області 22.05.2003р.). Особа обрана на строк 3 роки 

згідно Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини особа не має, акціями товариства не володіє. Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх п’яти років: комерційний директор, 
заступник голови правління — комерційний директор, заступник голо-
ви правління. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю обрання но-
вого складу Правління на новий строк повноважень;

- обрана членом Правління Укрєпіна Ірина Валеріївна (паспорт се-
рія КС № 161937 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Доне-
цькій області 22.10.2002р.). Особа обрана на строк 3 роки згідно Ста-
туту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа 
не має, акціями товариства не володіє. Інші посади, які особа обійма-
ла протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер. Рішення прий-
нято у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління на но-
вий строк повноважень;

- обраний членом Правління Золотарьов Іван Васильович (пас-
порт серія ЕК № 703426 виданий Алчевським МВ УМВС України в Лу-
ганській областi 22.12.1997р.). Особа обрана на строк 3 роки згідно 
Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини осо-
ба не має, акціями товариства не володіє. Інші посади, які особа обій-
мала протягом останніх п’яти років: заступник голови правління — тех-
нічний директор, заступник голови правління. Рішення прийнято у 
зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління на новий 
строк повноважень; 

- обрана членом Правління Ємельянова Тетяна Вікторівна (пас-
порт серія ВК № 613322 виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в 
Донецькiй областi 17.07.2009р.). Особа обрана на строк 3 роки згідно 
Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини осо-
ба не має, акціями товариства не володіє. Інші посади, які особа обій-
мала протягом останніх п’яти років: заступник начальника служби 
ПЕФ та АГД, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, на-
чальник служби ПЕФ та АГД, директор з економіки. Рішення прийнято 
у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління на новий 
строк повноважень.

У відповідності до Статуту товариства головою Правління на засі-
данні Правління (протокол б/н від 14.03.2014р.) член Правління Чебо-
тарьов Ігор Володимирович (паспорт серія ВЕ № 893346 виданий Яси-
нуватським МРВ УМВС України в Донецькій області 22.05.2003р.) 
призначений заступником голови Правління. Призначення відбулось 
після прийняття Наглядовою радою рішення про обрання складу 
Правління на новий строк повноважень. Строк призначення на поса-
ду — до відкликання з посади головою Правління в межах строку по-
вноважень члена Правління — 3 роки. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини особа не має, акціями товариства не 
володіє. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
комерційний директор, заступник голови правління — комерційний ди-
ректор. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю призначення за-
ступника голови Правління у складі Правління, обраного на новий 
строк повноважень. 

У відповідності до Статуту товариства головою Правління на засі-
данні Правління (протокол б/н від 14.03.2014р.) член Правління Золо-
тарьов Іван Васильович (паспорт серія ЕК № 703426 виданий Алчев-
ським МВ УМВС України в Луганській областi 22.12.1997р.) призначений 
заступником голови Правління. Призначення відбулось після прийнят-
тя Наглядовою радою рішення про обрання складу Правління на но-
вий строк повноважень. Строк призначення на посаду — до відкликан-
ня з посади головою Правління в межах строку повноважень члена 
Правління — 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини особа не має, акціями товариства не володіє. Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник голови прав-
ління — технічний директор. Рішення прийнято у зв’язку з необхідніс-
тю призначення заступника голови Правління у складі Правління, об-
раного на новий строк повноважень. 

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 ___________            о.І. Коломійченко
(підпис)   (ініціали та прізвище керівника)

М.П. _
17.03.2014р.

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мАКІЇВКоКС»
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ВІДКРИТЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАВоД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГоТоВоК»

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
Відкрите акціонерне товариство «Завод сантехнічних заготовок»
2. Код за ЄДРПОУ
05503272
3. Місцезнаходження
03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 501-06-78
5. Електронна поштова адреса
adm@zstz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації
http://zstz.kiev.ua/news_20140312.shtml
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.03.2014 року з по-

сади Голови правління ВАТ «Завод сантехнічних заготовок» звіль-
няється Дроздов Ігор Віталійович.

Інформація про посадову особу:
Дроздов Ігор Віталійович;
Паспорт МЕ 246026, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС Украї-

ни в м. Києвi 17 грудня 2002 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, 
пров. Невський, 6. IПН 2211907811; 

Звільнено з посади Голови правління ВАТ «Завод сантехнічних 
заготовок»;

Частка, якою володіє, у статутному капiталi емітента — 
0,5154817406%, розмiр пакета акцiй — 40 998 шт., непогашена су-
димість за корисливi та посадовi злочини — вiдсутня;

Строк перебування на посаді Голови правління ВАТ «Завод сан-
технічних заготовок»: 

4 лютого 2014 року — 12 березня 2014 року.
Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.03.2014 року на 

посаду Голови правління ВАТ «Завод сантехнічних заготовок» при-
значається Жмайло Олексій Вікторович. Згідно рішення Наглядової 
ради Товариства від 12.03.2014 року, Жмайло Олексій Вікторович 
має приступити до виконання обов’язків Голови правління ВАТ «За-
вод сантехнічних заготовок» 13 березня 2014 року.

Інформація про посадову особу:
Жмайло Олексій Вікторович;
Паспорт СО 157659, виданий Московським РУГУ МВС України в 

місті Києві 19 серпня 1999 року., зареєстрований за адресою: 
м.  Київ, вул. Заболотного, буд. № 34, кв. 20, ІПН 2654909818; 

Призначено на посаду Голови правління ВАТ «Завод сантехніч-
них заготовок»;

Частка, якою володіє, у статутному капiталi емітента — відсутня; 
розмір пакета акцій емітента — відсутній; непогашена судимість за 
корисливi та посадовi злочини — вiдсутня;

Строк обрання на посаду Голови правління ВАТ «Завод сантех-
нічних заготовок» — безстроково;

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років — 
арбітражний керуючий.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади ______ Жмайло олексій Вікторович 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Голова правління            М.П.                   17.03.2014
(дата)

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента :

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УНІКомБАНК»

1.2. Організаційна — правова форма емітента : публічне акціонерне 
товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 26287625
1.4. Місцезнаходження емітента : 83048, м. Донецьк, вул. Челюскін-

ців 202-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (062) 381-24-67
1.6. Електрона поштова адреса емітента: bank@bank- prsp.dn.ua
1.7. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента : А 01 

№ 434019
1.8. Дата державної реєстрації : 06.10.2009 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет , яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації : www.unicombank.com.ua 
2. Текст повідомлення 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УНІКомБАНК», (місцезнахо-
дження: 83048, м. Донецьк , вул. Челюскінців 202-А ) повідомляє про проведен-
ня чергових загальних сборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2014 року о 
10-00 за адресою : м. Донецьк, вул. Челюскінців , 202-А, в приміщенні ПУБ-
ЛВЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «УНІКомБАНК», безпосередє 
місце проведення зборів — кабінет Голови правління банку.

Реєстрація акціонерів та їх уповноваженних представників для участі у 
загальних сборах здійснюватимеся 22.04.2014р. з 9 год. 30 хв. до 9 год. 
55 хв., за місцем проведення зборів . 

Дата складання переліку акціонерів, відповідно до якого здійснюється пер-
сональне повідомлення власників акцій про збори — 14 березня 2014 року. 

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у за-
гальних сборах — 16 квітня 2014 року (станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення загальних сборів).

3. Порядок денний. 
1. Обрання членів Лічільної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних сборів ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
3. Прийняття регламенту проведення чергових Загальних сборів ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
4. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
5. Звіт Наглядової ради за підсумками фінансово-господарської діяль-

ності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльнос-

ті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» в 2013 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагядової ради , 

звіту Правління , звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного фінансового звіту , балансу ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» та висновку зовнішнього 
аудиту за 2013 рік. 

9. Прийняття рішень з питань розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
10. Прийняття рішень з питань розподілу дивідендів за 2013 рік. 

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

Найменування показника Звітний 
(2013 рік)

Попередній 
(2012 рік)

Усього активів 906515 523223
Основні засоби 2991 3221
Довгострокові фінансові інвестиції ------- -----
Запаси ------- -----
Сумарна дебіторська заборгованність 318547 185
Грошові кошти та їх еквіваленти 6091 11161
Нерозподілений прибуток 17873 26625
Власний капітал 482419 491110
Статутний капітал 460564 460564
Довгострокові зобов‘язання ------- ------
Поточні зобов‘язання 424096 32113
Чистий прибуток (збиток) (8691) 1234
Середньорічна кількість акцій (шт.) 460564 460564
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду (шт.)

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

Загальна сума коштів, витраченних на викуп 
власних акцій протягом періоду 

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 34

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

міститить повідомлення , та визначає , що вона несе відповідальність згід-
но с чинним законодавством. 

Голова Правління  о.Г. Адлер 
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЧЕКСІЛ-АВТоСЕРВІС»
Правління приватного акціонерного товариства «ЧЕКСІЛ-АВТО-

СЕРВІС» (далі — Товариство) повідомляє, що 28 квітня 2014 року о 
14.00 годині в приміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті Го-
лови правління за адресою Товариства : м.Чернігів вул.Щорса,66, 
відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних 
напрямків роботи на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, затвер-
дження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2013 рік та план розпо-

ділу прибутку на 2014 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності приватного 

акціонерного товариства «ЧЕКСІЛ-АВТоСЕРВІС» (тис. грн.) 
 Найменування 

 Показника
Період

Звітний Попередній 
2013р. 2012р.

Усього активів 409350 397840
Основні засоби 369516 368261
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 464 2812
Сумарна дебіторська заборгованість 37540 25798
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 7
Нерозподілений прибуток 18637 18621
Власний капітал 311797 308694
Статутний капітал 40020 40020
Довгострокові зобов’язання 60759 63261
Поточні зобов’язання 36794 25885
Чистий прибуток (збиток) 16 9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4002000 4002000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 43
Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних 

зборах, буде складений на 22 квітня 2014 року (за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що по-
свідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на 
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться: з 13.00 
до14.00 28 квітня 2014 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: м.Черні-
гів вул. Щорса 66, у робочі дні з 9.00 до 17.00 в бухгалтерії товариства, 
посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — головний бухгалтер Денисенко Г.М. Телефони для дові-
док: (0462) 66-89-81

Голова правління  Комок В.І. 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПрАТ «УКРТАРА-ВоЛАНПАК» 

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 18 квіт-
ня 2014 року, початок о 11 год.00 хв. за адресою: 03045 м.Київ, вул Но-
вопирогівська, 58А

Порядок денний:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її 

повноважень та обрання персонального складу.
2.Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 

2013 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2014 рік.

3. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками ро-
боти за 2013 рік.

4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за під-
сумками роботи за 2013 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного зві-
ту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм 
річної звітності за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку випла-
ти дивідендів за 2013 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 4910 5311
Основні засоби 1043 1128
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 162 135
Сумарна дебіторська заборгованість 2878 3613
Грошові кошти та їх еквіваленти 806 418
Нерозподілений прибуток (6150)  ( 4303 )
Власний капітал 335 335
Статутний капітал 725 725
Довгострокові зобов’язання 8790 7070
Поточні зобов’язання 1210 1484
Чистий прибуток (1847)  ( 3153 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 290000 290000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів –18 квітня 2014року

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год 00хв. До 10год. 45хв. у 
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах 
акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу; для уповноважених осіб — паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України. 

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03045 
м.Київ, вул.Новопирогівська, 58А, з 11год.30хв. до 12год.00хв. кожного 
четверга, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх прове-
дення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Морозова Валентина Миколаївна.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01103 м.Київ, вул.Кік-
відзе,5

Довідки за тел.:259-45-37
Правління

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПРомТЕХ-

НоЛоГІЯ» (скоречена назва — ПрАТ «ПРОМТЕХНОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 
32556362, місцезнаходження 01103, м. Київ, вул.. Кіквідзе, 13) повідомляє, що 
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «30» квітня 2014 р. о 14:00 
за адресою: 01103, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь в Загальних зборах (Реєстр акціонерів) складається 
станом на 28.04.2014 року. Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за 
адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 18-а. Реєстрація учасників зборів відбу-
деться з 12 год. до 13 год. 45 хв. 30 квітня 2014 року за місцем проведення 
зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб — пас-

порт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно 
з чинним законодавством України. Тел. для довідок: (044) 502-31-51.

Порядок денний:
Затвердження звіту правління ПрАТ «Промтехнологія» за підсумками 1. 

роботи за 2013 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Пром-
технологія» на 2014 рік.

Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії ПрАТ «Промтехноло-2. 
гія» за підсумками роботи за 2013 рік.

Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ «Промтехнологія», 3. 
річного звіту ПрАТ «Промтехнологія», балансу, звіту про фінансові резуль-
тати та інщі форми річної звітності за 2013 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.4. 
Голова правління __________________ Бадаєв Г.Б.
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Харківська ТЕц-5»

Публічне акціонерне товариство «Харківська ТЕЦ-5» (далі за текстом 
також — «ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» або «Товариство»), ідентифікаційний 
код 05471230, місцезнаходження: Україна, Харківська область, Дергачів-
ський район, село Подвірки, повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2014 року о 14 год. 
00 хв. за адресою: Україна, Харківська область, Дергачівський район, 
село Подвірки, ПАТ «Харківська ТЕц-5», інженерно-лабораторний 
корпус, актова зала.

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів То-
вариства.

3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.

4. Звіт правління Товариства за 2013 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
10. Внесення змін, затвердження, скасування внутрішніх документів То-

вариства.
11. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством правочи-

нів.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Про виконання умов договору № КПП-621 від 07.11.2012 купівлі-

продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Харківська 
ТЕЦ-5» за конкурсом.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії.

Дата складання переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) 
ПАТ  «Харківська ТЕЦ-5» для здійснення персонального повідомлення про 
проведення 23.04.2014 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська 
ТЕЦ-5» — 28.02.2014.

Дата складання переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) 
ПАТ  «Харківська ТЕЦ-5», які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», які призначені на 23.04.2014,  — 
16.04.2014 станом на 24 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» відбудеться 23.04.2014 з 13 год. 
00 хв. по 13 год. 45 хв. за адресою: Україна, Харківська область, Дергачів-
ський район, село Подвірки, ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», інженерно-
лабораторний корпус, хол. 

Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати паспорт, пред-
ставникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», за 
адресою: Україна, Харківська область, Дергачівський район, село Подвір-
ки, ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», адміністративна будівля, кабінет «Юридичний 
відділ» у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. (перерва з 11 год. 00 хв. 
до 11 год. 45 хв.). В день проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ознайомитися з документами можливо у місці 
проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Посадова особа ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, — юрисконсульт ПАТ «Харківська 
ТЕЦ-5» Власова Олександра Павлівна, тел.: +38 (057) 730-50 00, +38 (057) 
730-59-41.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Харків-
ська ТЕЦ-5», акціонер або його уповноважений представник за відповід-
ною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, Харківська область, 
Дергачівський район, село Подвірки, ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», адміністра-
тивна будівля, кабінет «Юридичний відділ» у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 
15 год. 00 хв. (перерва з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.) із письмовою зая-
вою на ім’я Товариства за один робочий день до дати ознайомлення.

За інформацією звертатися за телефонами:  +38 (057) 730-50 00, 
 +38 (057) 730-59-41.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Харківська ТЕц-5» (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний
(2013)

попередній
(2012)

Усього активів 1 531 628 969 459
Основні засоби 757 368 465 177
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 60 935 43 480
Сумарна дебіторська заборгованість 290 320 354 384
Грошові кошти та їх еквіваленти 400 005 38 327
Нерозподілений прибуток 370 073 53 730
Власний капітал 855 789 356 990
Статутний капітал 295 910 295 910
Довгострокові зобов’язання 28 949 25 211
Поточні зобов’язання 646 890 587 258
Чистий прибуток (збиток) 237 363 (10 571)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 295 909 871 295 909 871
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

854 825

* — показники наведено за даними звітності, складеної за МСФЗ

Наглядова рада ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХАРКІВСЬКА ТЕц-5»

Шановні акціонери!

ПАТ «РІВНЕНСЬКИй НАУКоВо-ДоСЛІДНИй 
ІНСТИТУТ ТЕХНоЛоГІЇ 
мАШИНоБУДУВАННЯ» 

повідомляє, що збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2014 року 
о 13.00 в приміщенні актової зали за адресою: м. Рівне, вул. Д.Га-
лицького,16.Реєстрація акціонерів відбуватиметься за місцем прове-
дення загальних зборів з 11.00 до 12.45

ПоРЯДоК ДЕННИй
1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013рік, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту .

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2013рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту .

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (балансу та 
звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2013рік).

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження програми діяльності Товариства на 2014рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Рівне НДІТм» за 2014р.

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 13465 13654
Основні засоби 10383 10994
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2833 2451
Сумарна дебіторська заборгованість 249 203
Грошові кошти та їх еквіваленти - 6
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 11038 11924
Статутний капітал 3724 3724
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2427 1730
Чистий прибуток (збиток) -2090 -1204
Середньорічна кількість акцій (шт.) 74480000 74480000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 69 98

Тел. для довідок 8-0362-23-02-27
Правління товариства
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«БоГоРоДЧАНСЬКА РАйСІЛЬГоСПХІмІЯ»
 (код ЄДРПОУ 05489017, місцезнаходження 77700, Івано-Франківська 

область, Богородчанський район, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 112).
Правління Приватного Акціонерного Товариства «Богородчанська рай-

сільгоспхімія»  повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання річ-
них Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 
08 год. 30 хв. за адресою:  77700, Івано-франківська область, Богород-
чанський район, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 112, великий зал.

Порядок денний: 
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рі-
шень Наглядової ради Товариства. 

3. Звіт Директора про результати фінансово — господарської діяльнос-
ті Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора та визначення основних напрямків діяльності на 2013 р. 

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися протягом року.

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

6. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2013 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства, звіту Директора Товариства, звіту Ревізора Товариства. 
Реєстрація учасників 24 квітня 2014 р. з 08:15 год. до 08:30 год. за місцем 

проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно 
мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт і довіреність на пра-
во участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 21 квітня 2014р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
77700, Івано-Франківська область, Богородчанський район, смт.Богород-
чани, вул. Шевченка, 112 в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 09.00 до 
18.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами –– Директор — Остап’юк Андрій Михайлович, 
тел.0977838514.

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

2012 р. 2013 р.
Усього активів 856,7 627,7
Основні засоби 826,7 597,7
Довгострокові фінансові інвестиції 30,0 30,0
Запаси 27,9 27,9
Сумарна дебіторська заборгованість 130,1 154,7
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -641,9 -1004,6
Власний капітал - -
Статутний капітал 428.0 428,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 214,2 345,7
Чистий прибуток (збиток) 9,0 -362,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1712000 1712000
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

 ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПАТ «ЕЛЕКТРоПРИЛАДПоСТАЧ»!

Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнахо-
дження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів (далі — Загальні збори).

Загальні збори відбудуться 18 квітня 2014 року в приміщенні Прав-
ління ПАТ «Електроприладпостач» за адресою: м. Київ, вул. Радище-
ва, буд. 3, корп. «А». Початок Загальних зборів о 10.00 год.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводитиметься з 9.00 
до 9.45 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище. 

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, 14.04.2014 р. 

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря загальних зборів ак-

ціонерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяль-

ність товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2013 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2013 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у при-
міщенні ПАТ «Електроприладпостач» за адресою: вул. Радищева, буд. 3 
корп. «А». у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління 
ПАТ «Електроприладпостач» Кацкевич Л.М.

Довідки за тел.: (044) 206-20-46
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2013 рік (тис. грн.)*
Найменування показника період 

звітний попере-
дній 

Усього активів  57212 54698
Основні засоби  6658 2494
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 54 48
Сумарна дебіторська заборгованість  244 229
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 15
Нерозподілений прибуток 2254 114
Власний капітал 52549 50289
Статутний капітал 998 998
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4663 4409
Чистий прибуток (збиток) 17 (771)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3990197 3990197
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) 44 45

Правління

До уваги акціонерів!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мИРоНІВСЬКА 

ДРУКАРНЯ»
(ідентифікаційний код 02467089)

повідомляє
ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «Миронівська друкарня» запрошує акціонерів прийняти 
участь у загальних зборах, які відбудуться 8 квітня 2014 року о 
11-00 год. за адресою: Київська обл., м.миронівка, вул. Лені-
на,  50.

Телефон для довідок: (04574) 5-14-96.
Реєстрація проводитиметься в день проведення зборів в тому 

ж приміщенні з 10-00 — 10-50
ПоРЯДоК ДЕННИй:

1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження звіту голови правління Товариства про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії по резуль-

татах діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мИРоНІВСЬКА ДРУКАРНЯ»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЕРЕЯСЛАВ-ХмЕЛЬНИцЬКЕ 

АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІДПРИємСТВо 13242»
( код ЄДРПОУ 05538840, юридична адреса: 08400, Київська 

область,м.  Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 32)повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
29  квітня 2014 року, початок о 11 годин 00 хвилин за адресою: 08400, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 32, 2 поверх, акто-
вий зал.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. За-

твердження регламенту зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

4. Затвердження річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові 
результати та за 2013 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, 
строку та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.

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

Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 29.04.2014 з 10.00 
год. до 10.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів . Для реєстрації 
та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб — паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно 
з чинним законодавством.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись особисто за адресою:м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 32, 2 поверх (приймальна) у робочі дні 
(понеділок — п’ятниця ) з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в 
день проведення Загальних Зборів — за місцем їх проведення. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення з документами -1-й заступник голови 
правління Барабаш О.І.

Довідки за тел.: (04567)51633,55606; тел./факс. 52870. 
Голова правління  Доброскок С.Г.

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

Найменування показника період
звітний 
2013 рік

попередній 
2012рік 

Усього активів 220 225
Основні засоби 167 174
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 4
Сумарна дебіторська заборгованість 11 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 41
Нерозподілений прибуток -275 -277
Власний капітал 182 180
Статутний капітал 457 457
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 38 44
Чистий прибуток(збиток) 24 12
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1521806 1521806
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

13 26

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 165 201
Основні засоби 145 155
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 31
Сумарна дебіторська заборгованість 8 8
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 7
Нерозподілений прибуток - -

Власний капітал 53 53
Інший додатковий капітал 230 230
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 64 93
Чистий прибуток (збиток) -182 -175
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1066 1066
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець період (осіб) 11 12

Голова правління  Жданов К.В.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ГРАНІТИ УКРАНИ»

повідомляє, що 23 квітня 2014 року о 11-00 за адресою: м. Кремен-
чук вул. Київська, 85-А, кімната № 1, відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Пер-

ший регіональний фондовий дім» на виконання функцій лічильної комісії 
зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність у 2013 році і 

основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгля-
ду звіту.

5. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяль-

ності та розподілу прибутку і вирішення питання про виплату дивідендів 
за 2013 рік.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів про відчуження май-
на, які можуть вчинятися Товариством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, 24 година 17 квітня 2014 року.

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-40.
Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, 

що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і дові-
реність на право участі у зборах, засвідчену відповідно чинного законо-
давства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Кременчук 
вул. Київська, 85-А, кімната № 1, у робочі дні з 9-00 до 16-00, перерва 
з 12-00 до 13-00. Відповідальним за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є голова наглядової ради Сєпєтов Ігор Леонідович. 
Пропозиції надаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
зборів.

Довідки за телефоном: (0536)77-48-13.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника  період
 Звітний
2013рік

 Попере-
дній

2012рік
Усього активів 9085 12939
Основні засоби 8443 8699
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 69 2593
Сумарна дебіторська заборгованість 223 714
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 761
Нерозподілений прибуток -8777 -5334
Власний капітал 1266 1266
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов'язання - 1233
Поточні зобов'язання 3774 4596
 Чистий прибуток (збиток) (3443) (2191)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120000 120000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

52 53

Голова наглядової ради
ПАТ «Граніти України»  Сєпєтов І.Л. 
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Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «мЛИБоР» (надалі — Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі  — Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-
ціонерів) для участі в Зборах: 22 квітня 2014 року з 13 годин 00 годин до 
13  годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2014 року  
о 14-00  годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 14026, Чернігів-
ська  обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця Елеваторна, 
будинок 1 (Приміщення Ремонтно-механічної дільниці, клас з охорони 
праці).

Місцезнаходження Товариства: 14026, Чернігівська обл., місто Чернігів, 
Новозаводський район, вулиця Елеваторна, будинок 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 15 квітня 2014 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання лічиль-
ної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 
2013  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2013 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам 
Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-

чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повноважень 
виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Това-
риством таких правочинів. 

15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких 
є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної сукуп-
ної вартості таких правочинів та надання повноважень виконавчому органу на 
укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та докумен-
тів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів. 

16. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення 
про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про ви-
конавчий орган Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мЛИБоР»

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо

 «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБоПРИймАЛЬНЕ ПІДПРИємСТВо»
 (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (на-
далі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-
ків акціонерів) для участі в Зборах: 22 квітня 2014 року з 13 годин  
00 годин до 13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2014 року  
о 14-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, Сумська 
область, Білопільський район , 

с. Білани, вул. Привокзальна 5, 41851, кімната 1.
місцезнаходження Товариства: Україна, Сумська область, Біло-

пільський район, с. Білани, вул. Привокзальна 5, 41851.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення Зборів 15 квітня 2014 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання 
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 
Зборів.

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2013 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-

чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 

Товариством таких правочинів. 
15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 

яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ви-
конавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням То-
вариством таких правочинів. 

16. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-
ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, Сумська область, Білопільський район, с. Білани,  
вул. Привокзальна 5, 41851, (каб. № 1) кожного робочого дня з 09.00 до 
12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Голова Правління Товариства.

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

Найменування показника
Період

Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 86 576 49 455
Основні засоби 22 697 21 616
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 772 1 133
Сумарна дебіторська заборгованість 13 473 10 699
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3
Нерозподілений прибуток -4 386 -2 922
Власний капітал 6 234 7 903
Статутний капітал 615 615
Довгострокові зобов’язання 2 728 3 316
Поточні зобов’язання 73 316 34 093
Чистий прибуток (збиток) -2 332 -2 190
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 459 604 2 459 604
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 83 72

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (05443) 9-51-14
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Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства: 14026, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вули-
ця Елеваторна, будинок 1, (каб. № 3)кожного робочого дня з 09.00 до 
12.00  години, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми Голова Правління Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів 112 907 115 957
Основні засоби 84 652 87 887
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 475 9 733
Сумарна дебіторська заборгованість 20 712 17 603

Грошові кошти та їх еквіваленти 2 6
Нерозподілений прибуток 20 789 24 813
Власний капітал 60 553 65 367
Статутний капітал 27 082 27 082
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 9 668 22 374
Поточні зобов’язання 42 686 28 216
Чистий прибуток (збиток) (5 301) (2 458)
Середньорічна кількість акцій, (шт) 223 820 223 820
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 152 148

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : 0462728763, 0462728756

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 ТОВАРИ-
СТВО «МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ — 00191106 
3. Місцезнаходження — 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горь-

кого, буд.1.
4. Міжміський код, телефон та факс — 06232, 91669, 91422
5. Електронна поштова адреса — brjukhanova.s@mkoks.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — http://www.mkhz.com.ua/
7. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
II. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради (протокол б/н від 14.03.2014р.), 
прийнятого відповідно до Статуту товариства:

- припинені повноваження голови Правління Коломійченка Олександра 
Івановича (паспорт серія ВС № 719466 виданий Кіровським РВ Макіївського 
МУ УМВС України в Донецькій області 04.01.2001р.). Особа перебувала на 
посаді з 30.07.2004р. — як виконуючий обов’язки голови правління, з 
27.10.2004р. — як голова правління. Дата останнього обрання на посаду — 
15.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа 
не має, акціями товариства не володіє. Рішення прийнято у зв’язку з необхід-
ністю обрання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- припинені повноваження члена Правління Білоусова Юрія Миколайовича 
(паспорт серія ВЕ № 366645 виданий Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi 
23.11.2001р.). Особа перебувала на посаді члена Правління з 25.11.2004р., 
дата останнього обрання на посаду члена Правління — 15.04.2011р. Під час 
перебування у складі Правління обраний заступником голови Правління з 
27.09.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не 
має, акціями товариства не володіє. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- припинені повноваження члена Правління Укрєпіної Ірини Валеріївни 
(паспорт серія КС № 161937 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькій області 22.10.2002р.). Особа перебувала на посаді з 28.11.2001р., 
дата останнього обрання на посаду члена Правління — 15.04.2011р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має, акціями 
товариства не володіє. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю обрання 
нового складу Правління на новий строк повноважень;

- припинені повноваження члена Правління Морозова Олександра Ми-
колайовича (паспорт серія ВС № 591795 виданий Кiровським РВ 
Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 23.12.2000р.). Особа 
перебувала на посаді з 15.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини особа не має, акціями товариства не володіє. Рішення 
прийнято у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління на но-
вий строк повноважень;

- припинені повноваження члена Правління Ємельянової Тетяни Вікто-
рівни (паспорт серія ВК № 613322 виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 17.07.2009р.). Особа перебувала на посаді з 
01.10.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини осо-
ба не має, акціями товариства не володіє. Рішення прийнято у зв’язку з не-
обхідністю обрання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- обраний головою Правління Коломійченко Олександр Іванович (паспорт 
серія ВС № 719466 виданий Кіровським РВ Макіївського МУ УМВС України в 
Донецькій області 04.01.2001р.). Особа обрана на строк 3 роки згідно Статуту. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має, акція-

ми товариства не володіє. Інша посада, яку особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: голова наглядової ради. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- обраний членом Правління Білоусов Юрій Миколайович (паспорт серія 
ВЕ № 366645 виданий Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi 23.11.2001р.). 
Особа обрана на строк 3 роки згідно Статуту. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини особа не має, акціями товариства не володіє. 
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник юри-
дичного вiддiлу, директор з правового забезпечення та корпоративного 
управлiння, заступник голови правління. Рішення прийнято у зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- обрана членом Правління Укрєпіна Ірина Валеріївна (паспорт серія 
КС № 161937 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об-
ласті 22.10.2002р.). Особа обрана на строк 3 роки згідно Статуту. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має, акціями 
товариства не володіє. Інша посада, яку особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: головний бухгалтер. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- обраний членом Правління Морозов Олександр Миколайович (пас-
порт серія ВС № 591795 виданий Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС 
України в Донецькiй областi 23.12.2000р.). Особа обрана на строк 3 роки 
згідно Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
особа не має, акціями товариства не володіє. Інші посади, які особа обі-
ймала протягом останніх п’яти років: директор з кадрових питань та побуту, 
начальник служби з кадрiв та побуту. Рішення прийнято у зв’язку з необхід-
ністю обрання нового складу Правління на новий строк повноважень;

- обрана членом Правління Ємельянова Тетяна Вікторівна (паспорт се-
рія ВК № 613322 виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй 
областi 17.07.2009р.). Особа обрана на строк 3 роки згідно Статуту. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має, акціями 
товариства не володіє. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: заступник начальника служби ПЕФ та АГД, заступник началь-
ника планово-економiчного вiддiлу, начальник служби ПЕФ та АГД, дирек-
тор з економіки. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю обрання нового 
складу Правління на новий строк повноважень.

На підставі рішення Правління (протокол б/н від 14.03.2014р.), при-
йнятого відповідно до Статуту товариства:

- обраний член Правління Білоусов Юрій Миколайович (паспорт серія 
ВЕ № 366645 виданий Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi 23.11.2001р.) 
заступником голови Правління. Рішення прийнято на засіданні Правління 
після прийняття Наглядовою радою рішення про обрання складу Правління 
на новий строк повноважень. Строк призначення на посаду — до прийняття 
рішення про відкликання з посади в межах строку повноважень члена Прав-
ління — 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
особа не має, акціями товариства не володіє. Інші посади, які особа обійма-
ла протягом останніх п’яти років: начальник юридичного вiддiлу, директор з 
правового забезпечення та корпоративного управлiння, член правління. Рі-
шення прийнято у зв’язку з необхідністю обрання заступника голови Прав-
ління у складі Правління, обраного на новий строк повноважень.

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 ______________             о.І. Коломійченко
(підпис)         (ініціали та прізвище керівника)

М.П. _
17.03.2014р.

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мАКІЇВСЬКИй КоКСоХІмІЧНИй ЗАВоД»
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Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИфІКоВАНИй 

КоРПоРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фоНД 
«КІНТо КАПІТАЛ»

25 квітня 2014 року об 11:00 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 
будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал), відбудуться річні загальні збо-
ри акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверси-
фікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал» (ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ — 32980900, місцезнаходження — м. Київ, 
Львівська площа, будинок 8-Б) (далі — «Товариство»). Пропонується на-
ступний порядок денний:

1. Про результати діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження 
річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2014 рік.
4. Про продовження строку діяльності Товариства.
5. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про 

продовження строку діяльності Товариства.
6. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
8. Про затвердження змін до договору про управління активами Това-

риства.
9. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем 

активів корпоративного інвестиційного фонду.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

значених загальних зборах акціонерів Товариства, є 18 квітня 2014 року 
(станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються 
внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, Львівська пло-
ща, будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 
години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Овчаренко 
Володимир Вікторович.Реєстрація учасників зборів здійснюється 25 квіт-
ня 2014 року з 10.30. — 10.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а пред-
ставникам акціонерів — також довіреність. Довідки за телефоном: 
(044)  246 73 50.

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІф «КІНТо Капітал» В.В. овчаренко

Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНоГо 
АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИфІКоВАНИй КоРПоРАТИВНИй 

ІНВЕСТИцІйНИй фоНД «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕйТ»
22 квітня 2014 року о 15:00 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 

будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал), відбудуться річні загальні збо-
ри акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверси-
фікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 33499735, місцезнаходження — 
м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б) (далі — «Товариство»). Пропону-
ється наступний порядок денний:

1. Про результати діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження 
річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2014 рік.
4. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
5. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товари-

ства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
9. Про затвердження змін до договору про управління активами Това-

риства.
10. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем 

активів корпоративного інвестиційного фонду.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазна-

чених загальних зборах акціонерів Товариства, є 15 квітня 2014 року (станом 
на 24 годину).Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосу-
ються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, Львівська 
площа, будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 го-
дини. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Овчаренко Воло-
димир Вікторович.Реєстрація учасників зборів здійснюється 22 квітня 
2014  року з 14.00. — 14.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів — також довіреність. Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІф «Синергія Ріал Істейт» 
В.В. овчаренко

Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНоГо 
АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИфІКоВАНИй 
КоРПоРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фоНД 

«СИНЕРГІЯ-7»
29 квітня 2014 року о 15:00 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 

будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал), відбудуться річні загальні збо-
ри акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверси-
фікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7» (ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ — 35744353, місцезнаходження — м. Київ, 
Львівська площа, будинок 8-Б) (далі — «Товариство»). Пропонується на-
ступний порядок денний:

1. Про результати діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження 
річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2014 рік.
4. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
5. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
6. Про затвердження змін до договору про управління активами Това-

риства.
7. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем 

активів корпоративного інвестиційного фонду.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

значених загальних зборах акціонерів Товариства, є 23 квітня 2014 року 
(станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються 
внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, Львівська пло-
ща, будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 
години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Мельничук 
Віталій Григорович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 29 квітня 2014 року з 14.00. 
— 14.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів 
— також довіреність. Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІф «Синергія-7» В.Г. мельничук

Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНоГо 
АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИфІКоВАНИй КоРПоРАТИВНИй 

ІНВЕСТИцІйНИй фоНД «СИНЕРГІЯ-4»
23 квітня 2014 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Володимир-

ська, 45-А (Київський будинок вчених НАН України II поверх, 
конференц-зал), відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «Синергія-4» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 
35031362, місцезнаходження — м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б) 
(далі — «Товариство»). Пропонується наступний порядок денний:

1. Про результати діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження 
річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2014 рік.
4. Про продовження строку діяльності Товариства.
5. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про 

продовження строку діяльності Товариства.
6. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
8. Про затвердження змін до договору про управління активами Това-

риства.
9. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем 

активів корпоративного інвестиційного фонду. 
10. Про прийняття рішення про заміну зберігача Товариства та укла-

дання договору з ним.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазна-

чених загальних зборах акціонерів Товариства, є 16 квітня 2014 року (станом 
на 24 годину).Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що сто-
суються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, Львівська 
площа, будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 
години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Мельничук Ві-
талій Григорович.Реєстрація учасників зборів здійснюється 23 квітня 
2014 року з 14.00. — 14.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів — також довіреність. Довідки за телефоном: (044) 246 73 50. 
Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІф «Синергія-4» В.Г. мельничук
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРПРомТЕХСЕРВІС»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товари-

ство «Укрпромтехсервіс»; 1.2. Організаційно-правова форма емітен-
та — Акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента — 05519043; 1.4. Місцезнаходження емітента -37300, Пол-
тавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька,30; 1.5. Міжміський код, теле-
фон та факс емітента -(05354)21634; 1.6. Електронна поштова адре-
са емітента- 05519043@atrep.com.ua;1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації — http:// 05519043.smida.gov.ua; 1.8. Вид особливої інфор-
мації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

2.Текст повідомлення
ПрАТ «Укрпромтехсервіс» повідомляє, що рішенням загальних 

зборів акціонерів від 14.03.2014р. (протокол №1) звільнені : голова 
наглядової ради — Ляшенко Віктор Григорович, паспорт серії КО 
№ 847320 вид. 29.12.2010р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтав-
ській обл., володіє 91,61% в статутному капіталі емітента, перебував 
на посаді з 27.04.2011р.; член наглядової ради — Таран Ірина Вікто-
рівна, паспорт серії КО № 717905 вид. 11.09.2007р. Гадяцьким РВ 
УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00009% в СК, перебува-
ла на посаді з 27.04.2011р.; секретар наглядової ради — Грицан Єв-
докія Стефанівна, паспорт серії КО № 280351 вид.14.11.2001р. Га-
дяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00017% в 
СК, перебувала на посаді з 27.04.2011р.; ревізор — Боровик Сергій 
Григорович, паспорт серії КН № 893875 виданий 24.03.1999р. Га-
дяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 1,718 % в СК, 
перебував на посаді з 27.04.2011р.; обрані: член наглядової ради — 
Ляшенко Віктор Григорович, паспорт серії КО № 847320 вид. 
29.12.2010р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., воло-
діє 91,61% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді голо-
ви наглядової ради ПрАТ «Укпромтехсервіс»; член наглядової 
ради — Ляшенко Ірина Вікторівна, паспорт серії КО № 717905 вид. 
11.09.2007р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., воло-
діє 0,00009% в СК, перебуває на посаді юристконсульта ПрАТ «Укр-
промтехсервіс»; член наглядової ради- Грицан Євдокія Стефанівна, 
паспорт серії КО № 280351 вид. 14.11.2001 р. Гадяцьким РВ УМВС 
України в Полтавській обл., володіє 0,00017% СК, перебувала на по-
саді голови ревізійної комісії ВАТ «Укрпромтехсерівс», секретаря на-
глядової ради ПрАТ «Укрпромтехсервіс»; ревізор- Боровик Сергій 
Григорович, паспорт серії КН № 893875 виданий 24.03.1999р. Га-
дяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 1,718% СК, 
перебував на посаді ревізора ПрАТ «Укрпромтехсервіс» та займа-
ється приватною підприємницькою діяльністю. Посадові особи об-
рані терміном на три  роки.

Згідно рішення засідання наглядової ради ПрАТ «Укрпромтехсер-
віс» від 14.03.2014р. (протокол № 1) обрано терміном на три роки: 
голова наглядової ради — Ляшенко Віктор Григорович, паспорт серії 
КО № 847320 вид. 29.12.2010р. Гадяцьким РВ УМВС України в Пол-
тавській обл., володіє 91,61% в статутному капіталі емітента, пере-
бував на посаді голови наглядової ради ПрАТ «Укпромтехсервіс»; 
секретар наглядової ради — Грицан Євдокія Стефанівна, паспорт се-
рії КО № 280351 вид. 14.11.2001 р. Гадяцьким РВ УМВС України в 
Полтавській обл., володіє 0,00017% СК, перебувала на посаді голови 
ревізійної комісії ВАТ «Укрпромтехсерівс», секретаря наглядової ради 
ПрАТ «Укрпромтехсервіс»; звільнено: директор- Силка Віктор Івано-
вич, паспорт серії КО № 190860 вид. 22.12.2000р. Гадяцьким РВ 
УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,0008% в СК, перебував 
на посаді з 27.04.2011р.; призначено терміном на три роки: дирек-
тор- Силка Віктор Іванович, паспорт серії КО № 190860 вид. 
22.12.2000р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 
0,0008% в СК, перебував на посаді директора ПрАТ «Укрпромтехсер-
віс». Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не мають.

3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

3.2. Директор   (підпис)           В.І.Силка   14.03.2014 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ШЛЯХоВЕ РЕмоНТНо-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ № 82»

Директор приватного акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» (далі — Товариство) по-
відомляє, що 22 квітня 2014 року о 10.00 в кабінеті директора за адре-
сою Товариства : 15600, Чернігівська обл., менський р-н, м.мена, 
вул. Леніна,144 відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків ро-
боти на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік, затвердження висновків та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам 
роботи за 2013рік.

7 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Това-
риства.

10. Обрання Директора Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
12. Обрання Ревізора Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 
акціонерного товариства «ШЛЯХоВЕ РЕмоНТНо-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 82». (тис. грн.) 
 Найменування 

 Показника
Період

Звітний Попередній 
2013р. 2012р.

Усього активів 18389 13448
Основні засоби 16066 15300
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2621 3529
Сумарна дебіторська заборгованість 5790 3093
Грошові кошти та їх еквіваленти 3651 118
Нерозподілений прибуток 218 -1052
Власний капітал 12249 10908
Статутний капітал 10359 10359
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6141 2540
Чистий прибуток (збиток) 1191 -3949
Середньорічна кількість акцій (шт.) 334170 334170
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 83 87

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складений на 16 квітня 2014 року (за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що 
посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів 
на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 9.00 до 10.00, 
22 квітня 2014 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 15600, 
Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Леніна,144, у робочі дні в 
кабінеті бухгалтерії з 9.00 до 17.00, посадова особа відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер Лу-
пинос Віктор Михайлович

Телефони для довідок: (04644) 2-19-00, 2-36-25 
Директор Штирхун В.м. 
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПРоЕКТНИй ТА НАУКоВо-ДоСЛІДНИй ІНСТИТУТ 
По ГАЗоПоСТАЧАННЮ, ТЕПЛоПоСТАЧАННЮ ТА 
КомПЛЕКСНомУ БЛАГоУСТРоЮ мІСТ І СЕЛИЩ 

УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖПРоЕКТ» 
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 
«Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопос-
тачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України «УкрНДІінж-
проект» 

2. Код за ЄДРПОУ 03329031
3. Місцезнаходження 01054 Київ Тургенєвська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 506-20-13 (044) 506-20-29
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ukrndiingproekt.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про обрання прийнято на Засіданні Наглядової ради Товари-

ства ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р. Призначення посадової особи 
виконано на підставі Протоколу Наглядової Ради від 13.03.2014 р. шля-
хом голосування. Посадова особа Дубовська Тетяна Вячеславівна, при-
значена на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом своєї діяльності: зам.головного бухгалтера, го-
ловний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0  акцій. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкрит-
тя паспортних даних Посадова особа не надала. 

Рішення про призначення прийнято на Засіданні ревізійної комісії 
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р. Призначення посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу Ревізійної комісії від 13.03.2014 р. на під-
ставі голосування. Посадова особа Ковальова Ірина Олександрівна, при-
значена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,00031730921%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: нач.відділу, нач. Де-
партаменту, Член Наглядової ради, Ревізор, Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 4 акції. В порядку ст. 21 Закону України «Про інфор-
мацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ін-
формацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

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

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

2.
Директор Зембицький П.Ю.

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

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1.Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента — Публічне акціонерне това-

риство «Нафтоавтоматика»; 1.2.Організаційно-правова форма емі-
тента — Акціонерне товариство; 1.3.Ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ емітента — 00142970; 1.4.Місцезнаходження емітента — 
36034, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Буровиків, 8; 1.5.Міжміський 
код, телефон та факс емітента-(0532) 66-28-24; 1.6. Електронна по-
штова адреса емітента– avtomatika@privat-online.net; 1.7.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації — http:// 00142970.smida.gov.ua; 
1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу 
IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних папе-
рів  — Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій

2.Текст повідомлення
ПАТ «Нафтоавтоматика» 14.03.2014р. отримало інформацію від 

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депо-
зитарній системі України і повідомляє про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: «фі-
зична особа», яка володіла 115 672 шт. або 7,244% голосуючих ак-
цій, придбала у володіння пакет акцій загальною кількістю 
122  022 шт. або 7,643% голосуючих акцій та володіє пакетом акцій 
загальною кількістю 237 694 шт. або 14,887% голосуючих акцій емі-
тента.

3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління (підпис)      м.ф.Кікоть   14.03.2014 року

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАфТоАВТомАТИКА»

АТ «АРТЕм-БАНК»
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціоне-

рів 22 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв., за адресою місто Київ, 
вулиця Артема, буд. 103. 

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвер-

дження регламенту проведення загальних зборів.
2. Звіт Спостережної ради за 2013 рік.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності АТ «АРТЕМ-БАНК» за 2013 рік. 
4. Звіт та висновки Ревізійної Комісії за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної 

ради, звіту Правління, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2013 рік.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку (річного фі-

нансового звіту) за 2013 рік.
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) за 2013 рік.
9. Про припинення повноважень та обрання голови та членів Спо-

стережної Ради.
10. Внесення змін та затвердження в новій редакції положення 

про Спостережну раду. 

основні показчики фінансово-господарської діяльності 
АТ «АРТЕм-БАНК» (тис.грн)

Найменування показника  період  період
2013 2012

Усього активів  435 935  367 513
Основні засоби  1 275  24 720
Довгострокові фінансові інвестиції  1 327 633  1 327 633
Запаси - -
Інші фінансові активи -  180
Грошові кошти та їх еквіваленти  24 824  31 787
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал  95 455  92 805
Статутний капітал  86 000  86 000
Довгострокові зобов»язання  119 631  67 725
Поточні зобов»язання  220 848  206 983
Чистий прибуток (збиток)  950  1 078
Середньорічна кількість акцій( шт)  8 600  8 600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду( шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

164 65

Реєстрація акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — на 24 годину 15.04.14р.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, 

що посвідчує особу) та ідентифікайний код, представники акціоне-
рів — паспорт та доручення оформленне згідно вимог чинного зако-
нодавства.

Для ознайомлення з проектами документів звертатися в при-
ймальню Банку (контактна особа Федоренко Марина Володимирівна) 
Довідки за телефонами: 483-30-82, 483-30-71.

Голова Правління  Д.о.Ганзя
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СКАРБИ УКРАЇНИ» 

код за ЄДРПОУ 30111799 (далі також «Товариство»)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 02160 м. Київ, просп. Возз’єднання, 7а
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2014 року 

о 10 год. 00 хв. за адресою: 02160 м. Київ, просп. Возз’єднання, 7а, 
офіс 728.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 22 квітня 2014 року з 09 год.30 хв. до 09 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 16 квітня 2014 року (станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Голови , секретаря, членів Лічильної комісії, затвердження 

регламенту загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-

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

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

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

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

ства на 2014 рік.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11.Затвердження посадової особи, на яку покладено коло службових 

повноважень з проведення внутрішнього аудиту (контролю)Товариства.
12. Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту (контр-

олю) Товариства. 
13.Затвердження посадової інструкції особи, на яку покладено коло 

службових повноважень з проведення внутрішнього аудиту (контролю)
Товариства.

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

Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, акціонер може за адресою: 02160 
м. Київ, просп. Возз’єднання, 7а, офіс 728, ПрАТ «Скарби України» (бух-
галтерія) у період з 22 березня 2014 р. по 22 квітня 2014 року у всі робочі 
дні з 9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення.

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

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

Адреса для надання пропозицій: 02160 м. Київ, просп. Возз’єднання, 
7а, офіс 728, ПрАТ «Скарби України».

Телефон для довідок: 044-559-45-35
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 37206,8 37295,6
Основні засоби 1,9 -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 79,4 52
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,6 5
Нерозподілений прибуток 6085,3 6401
Власний капітал в т.ч. 36939 37255
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 267,6 40,6
Чистий прибуток (збиток) (315,7) 4505,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

Директор ПрАТ «Скарби України»  Варуша С.м. 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА «БАНК ПРофЕСІйНоГо 
фІНАНСУВАННЯ»!

Повідомляємо Вас, що 23 квітня 2014 року о 12:00 годині за 
київським часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО акціонерного товариства «Банк Професійного Фінансу-
вання» (скорочене найменування — ПАТ «ПРОФІН БАНК», далі — 
«Банк»), місцезнаходження: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а.

Загальні збори акціонерів відбудуться за адресою: 83052, м. До-
нецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (приміщення центрального офісу 
Банку, кімната для переговорів № 3).

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:30 години 
за київським часом за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, 
б. 100-а (приміщення центрального офісу Банку, рецепція). Для 
участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково — 
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть звертати-
ся за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (відповідаль-
на посадова особа — член Спостережної ради Корінєва О.Б.). Час 
роботи — з понеділка по п’ятницю з 10:00 по 17:00 годину (пере-
рва — з 13:00 по 14:00 годину). Відповідні документи на підставі пись-
мової вимоги акціонера надсилатимуться або надаватимуться йому в 
електронному вигляді. Телефон для довідок: (062) 210-24-16.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах, 16 квітня 2014 року.

Порядок денний:
Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.1. 
Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «ПРОФІН БАНК» про 2. 

результати діяльності Банку в 2013 році та прийняття рішення за 
наслідками такого розгляду.

Розгляд звіту Правління ПАТ «ПРОФІН БАНК» про результати 3. 
діяльності Банку в 2013 році та прийняття рішення за наслідками 
такого розгляду.

Розгляд висновків та звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПРОФІН 4. 
БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності банку в 2013 році та прийняття рішення за наслідками такого 
розгляду. 

Затвердження річної фінансової звітності Банку, включаючи 5. 
річний баланс.

Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора. Затверджен-6. 
ня заходів за результатами висновків аудиторської фірми. 

Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПРОФІН БАНК» за 2013 рік.7. 
Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «ПРО-8. 

ФІН БАНК».

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 402 076 180 638
Основні засоби 35 979 49 618
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 366 322
Сумарна дебіторська заборгованість 4 856 4 951
Грошові кошти та їх еквіваленти 151 453 122 292
Нерозподілений прибуток (20 086) (14 894)
Власний капітал 127 170 132 311
Статутний капітал 121 442 121 442
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1 454 1 162
Чистий прибуток (збиток) (20 086) (14 894)
Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 157 717 136 220
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)

109 143

Спостережна рада ПАТ«ПРофІН БАНК»
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ПоВІДомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ 
АКцІоНЕРІВ 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «оДЕСЬКИй ЗАВоД 
оЗДоБЛЮВАЛЬНИХ мАТЕРІАЛІВ»

Повне найменування та 
місцезнаходження 
Товариства

Приватне акціонерне товариство «Одеський 
завод оздоблювальних матеріалів»

Дата, час та місце (із 
зазначенням номера 
кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути 
акціонери) проведення 
загальних зборів

Річні загальні збори відбудуться 18 квітня 
2014 року об 11.00 за адресою: м.одеса, 
вул. Ленінградське шосе,5 в актовому 
залі.

Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах

Час початку реєстрації акціонерів — 10:30.
Час закінчення реєстрації акціонерів — 11:00.

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

18 квітня 2014 року

Перелік питань, що 
виносяться на голосуван-
ня

1. Прийняття рішень з питань проведення річ-
них загальних зборів акціонерів. Обрання го-
лови та секретаря річних загальних зборів 
акціонерів, голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової Ради Товариства за 
2013  рік.
4. Затвердження висновків та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за результатами 2013 року. та прийняття 
рішення про формуванню і розподілу резерв-
ного капіталу не менше 15% статутного капі-
талу. 
5.Затвердження річного звіту Товариства за 
2013 рік.
6.Розподіл прибутку, покриття збитків Товари-
ства, прийняття рішення про виплату дивіден-
дів та їх розмір з урахування вимог законодав-
ства України.

7.Про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися товариством.
8.Затвердження укладених угод.

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

З документами (матеріалами) до порядку 
денного, під час підготовки до загальних збо-
рів, акціонери Товариства можуть, за окремим 
запитом, ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 
17:00 (перерва: 12:00-13:00) за адресою: 
м. Одеса, вул.Ленінградське шосе,5 (кабінет 
генерального директра); посадова особа То-
вариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Голова 
Правління — Косюга Петро Никифорович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів — документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність. 

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

Найменування показника Період
Звітний 

2013
Попередній 

2012
Усього активів
Основні засоби 9574
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2254
Сумарна дебіторська заборгованість 2221
Грошові кошти та їх еквіваленти             63
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

218

Власний капітал (тис. грн.) 6932
Статутний капітал (тис. грн.) 2078
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 3650
Чистий прибуток (збиток) 218
Середньорічна кількість акцій (шт.) 207846368
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом  періоду

0

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

41

Голова Правління
ПрАТ «оЗом»  Косюга Петро Никифорович

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оДЕСЬКИй ЗАВоД оЗДоБЛЮВАЛЬНИХ мАТЕРІАЛІВ»

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКЕ АТП 10955» (код 

ЄДРПОУ 03563643), 
м. Луганськ, вул. Ліньова, 98-а, повідомляє, що чергові Загальні збори 

акціонерів відбудуться «25» квітня 2014 р. о 14 годині за адресою: місто 
Луганськ, вул. магістральна, 1-в, (зал автозагону). 

Порядок денний: 
1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Обрання Голови й секретаря чергових Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
4.Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарчої ді-

яльності Товариства за 2013 рік, визначення основних напрямків діяльності 
на 2014 рік і ухвалення рішення за результатами розгляду звіту.

5.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік і ухвалення 
рішення за результатами розгляду звіту.

6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік і затвердження звіту й 
висновків Ревізійної комісії. 

7.Затвердження річного звіту й балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2013 році, 

встановлення порядку виплати дивідендів. 
9. Затвердження планового нормативу відрахування із чистого прибутку 

Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Това-
риства в 2014 році.

10.Припинення повноважень та вибори членів Наглядової ради. 

11. Припинення повноважень та вибори членів Ревізійної комісії Товариства. 
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться 

з членами Наглядової ради, з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради, з членами Ревізійної комісії.

Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах проводиться з 12.30 
до 13.45 за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів здійснюється 
при наявності паспорта, а представника акціонера — на підставі паспорта 
та довіреності від акціонера, оформленої відповідно до вимог чинного за-
конодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах — 24 години 00 хвилин 17 квітня 2013р. 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень, з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
в робочі дні з 9.00 до 14.00 за адресою: м. Луганськ, вул. Ліньова, 98 а. 
(кім. № 16 на 3-му поверсі). Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — секретар Правління Голубович Любов 
Григоріївна. Пропозиції акціонерів щодо внесення змін до порядку денного 
приймаються в письмовій формі за вищезазначеною адресою місцезнахо-
дження товариства не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення 
загальних зборів. Довідки за телефоном (0642) 65-10-65, 65-10-70.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.) за 2013 рік.

Найменування показника  період
Звітний 
2013р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 3173 3143

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛУГАНСЬКЕ АТП 10955»



№52, 18 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

21

Основні засоби 1829 1922
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 63 77
Сумарна дебіторська заборгованість 589 459
Грошові кошти та їх еквіваленти 683 677
Нерозподілений прибуток 27 137
Власний капітал 2897 2870
Статутній капітал 1397 1397
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 276 273
Чистий прибуток (збиток) 27 137
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5587972 5587972
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 50 56

Довідка: Згідно з Законом України «Про Депозитарну систему України» 
п. 10 «Прикінцевих положень» акціонер до 11.10.2014 року повинен зверну-

тися до обраної емітентом (акціонерним товариством) депозитарної устано-
ви ТОВ «Аналітик-Регістратор» за адресою: 91016, Україна, м.Луганськ, 
вул. Демьохіна, 20; тел. (0642) 536-381 та укласти з нею договір про обслу-
говування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити пере-
каз прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі.

У разі якщо власник (акціонер) цінних паперів до 11.10.2014 року не 
уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуго-
вування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив пере-
каз належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які 
дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента (на загальних зборах акціо-
нерів у 2015 році).

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною устано-
вою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після 
11.10.2014 року, зазначеного в абзаці другому цього пункту. 

Наглядова рада ПАТ «Луганське АТП 10955» 

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» 
2. Код за ЄДРПОУ 32082765
3. Місцезнаходження 49027 м.Дніпропетровськ Шевченка,4 а
4. Міжміський код, телефон та факс 056 744 44 49 056 770-20-65
5. Електронна поштова адреса elena-gorbenko@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.hotel-zhovtneviy.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
1. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПрАТ «Готель «Жовтневий» 14.03.2014 р. Звільнення посадової особи 
виконано на підставі Протоколу № 1/2014 від 14.03.2014 р. у зв»язком 
закінчення терміну повноважень. Посадова особа Завертан Василь Ми-
хайлович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. В порядку 
ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних 
даних Посадова особа не надала. 

2. Рішення про звільнення прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «Готель»Жовтневий» 14.03.2014 р. Звільнення посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу Загальних зборів 14.03.2014.р. в зв»язку з 
закінченням строку повноважень. Посадова особа Кравченко Сергій Во-
лодимирович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України 
«Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова осо-
ба не надала. 

3. Рішення про звільнення прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «Готель»Жовтневий» від 14.03.2014 р. Звільнення посадової особи 
виконано на підставі Протоколу Загальних зборів №1/2014 від 
14.03.2014  р. у зв»язку з закінченням терміну повноважень.

Посадова особа Сенченко Олену Іванівну , яка займала посаду Член 
Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 1 рік. В порядку ст. 21 Закону України «Про 
інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформа-
ції» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не 
надала. 

4. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Готель «Жовтневий» 14.03.2014 р. Призначення посадової особи 
виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №1/2014 від 
14.03.2014 р. шляхом голосування. Посадова особа Жученя Дмитро Бо-
рисович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою 

в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: Начальник АХВ. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій. В порядку ст. 21 Закону України 
«Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова осо-
ба не надала. 

5. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Готель «Жовтневий» 14.03.2014 р. Призначення посадової особи 
виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №1/2014 від 
14.03.2014 р. шляхом голосування. Посадова особа Перевізний Вадим 
Миколайович , призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: слюсар по КІПіА, інженер-програміст , 
директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. В 
порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

6. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Готель «Жовтневий» 14.03.2014 р. Призначення посадової особи 
виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №1/2014 від 
14.03.2014р. шляхом голосування. Посадова особа Суммовська Наталія 
Іванівна, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: бухгалтер, Гол.бухгалтер, Фінансовий 
директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. В 
порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

7. Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової Ради 
акціонерів ПрАТ «Готель «Жовтневий» 14.03.2014 р. Призначення поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради акціонерів 
14.03.2014 р. шляхом голосування. Посадова особа Жученя Дмитро Бо-
рисович, призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: На-
чальник АХВ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 ак-
цій. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкрит-
тя паспортних даних Посадова особа не надала.

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

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

2.
Директор Горбенко олена Володимирівна

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

(дата) 

ПрАТ «ГоТЕЛЬ «ЖоВТНЕВИй» 
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До УВАГИ АКцІоНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА «мЕНЕДЖІНГ КомПАНІ»
Директор приватного акціонерного товариства «МЕНЕДЖІНГ КОМПА-

НІ» (далі — Товариство) повідомляє, що 25 квітня 2014 року о 14.00 
годині в приміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті директора за 
адресою Товариства : м.Чернігів вул.Щорса,66, відбудуться загальні 
збори акціонерів Товариства.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків ро-
боти на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік, затвердження ви-
сновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Обрання Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про покриття збитків за 2013 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності приватного 
акціонерного товариства «мЕНЕДЖІНГ КомПАНІ» (тис. грн.) 

 Найменування 
 Показника

Період
Звітний Попередній 
2013р. 2012р.

Усього активів 123129 133909
Основні засоби 776 884
Довгострокові фінансові інвестиції 116482 125556
Запаси 252 269
Сумарна дебіторська заборгованість 4616 4044
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3
Нерозподілений прибуток (56152) (45057)
Власний капітал 117688 128783
Статутний капітал 8000 8 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5441 5125
Чистий прибуток (збиток) (8685) (16159)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800000 800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 5

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складений на 21 квітня 2014 року (за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що 
посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів 
на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться: з 13.00 до 
14.00 25 квітня 2014 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: м Черні-
гів, вул. Щорса,66, у робочі дні з 9.00 до 17.00 в бухгалтерії товариства, 
посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — головний бухгалтер Классен В.Ф.

Телефони для довідок: (0462) 67-53-87.
Директор  Білий В.Г. 

До УВАГИ АКцІоНЕРІВ
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«КАмВоЛЬНо-СУКоННА КомПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Директор приватного акціонерного товариства «Камвольно-суконна 

компанія «Чексіл» (далі — Товариство) повідомляє, що 29 квітня 2014 
року о 12.00 годині в приміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті 
директора за адресою Товариства : м.Чернігів вул.Щорса,66, відбудуться 
загальні збори акціонерів Товариства.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків ро-
боти на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, затвер-
дження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення про покриття збитків за 2013 рік 
основні показники фінансово-господарської діяльності приватного 

акціонерного товариства «Камвольно-суконна компанія «Чексіл» 
(тис. грн.) 

 Найменування 
 Показника

Період
Звітний Попередній 
2013р. 2012р.

Усього активів 361088 355716
Основні засоби (залишкова вартість) 13002 11602
Довгострокові фінансові інвестиції 280749 280807
Запаси 43836 43339
Сумарна дебіторська заборгованість 17692 13962
Грошові кошти та їх еквіваленти 913 44
Нерозподілений прибуток (104452) (95705)
Власний капітал 119439 128186
Статутний капітал 10000 10000
Довгострокові зобов’язання 141399 139150
Поточні зобов’язання 100250 88380
Чистий прибуток (збиток) (8747) (16361)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000000 1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 625 651

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складений на 23 квітня 2014 року (за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що по-
свідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на 
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться: з 11.00 до 
12.00 29 квітня 2014 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: м.Черні-
гів вул. Щорса,66, у робочі дні з 9.00 до 17.00 в бухгалтерії товариства, 
посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — головний бухгалтер Аніч С.В.

Телефони для довідок: (0462) 698-117.
Директор 

Супруненко є.В. 

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНIЯ «ВУСо» 

повiдомляє, що 13 березня 2014 року, протоколом Наглядової ради 
Товариства №3 обрано на посаду заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК 
«ВУСО» Шойхеденко Олександра Валерiйовича. Заступник Голови 
Правлiння ПрАТ «СК «ВУСО» Шойхеденко Олександр Валерiйович (по-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 
володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 26 вiдсоткiв. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. До обрання на посаду заступника Голови Правлiння Товариства 
посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради ПрАТ «СК 
«ВУСО» з 07 липня 2011 року по 12 березня 2014 року.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНIЯ «ВУСо» 

повiдомляє, що 12 березня 2014 року, за власним бажанням, при-
пинено повноваження Члена наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» 
Шойхеденко Олександра Валерiйовича. Член наглядової ради Шой-
хеденко Олександр Валерiйович (посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства в розмiрi 26 вiдсоткiв. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова 
особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 
07  липня 2011 року. На мiсце посадової особи нiкого не призначено. 



№52, 18 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23

код за ЄДРПОУ 20976482, місцезнаходження: 65039, Одеська обл.,  
м. Одеса, проспект Гагаріна, 12 А,

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 17 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: 65039, одеська 
обл. м. одеса проспект Гагаріна, 12 А (конференц-зал)

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 
10.15 до 10.45 у день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, обрання Голови та секретаря зборів.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013.
3. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства за 2013 р.
4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік . 
6. Про внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства.
Для реєстрації щодо участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 

мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам — 
паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається станом на 11 квітня 2014 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: 65039, Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, 12 А, оф.1509 з 
понеділка по п’ятницю — з 09.30 до 16.00. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: В.о. Ге-
нерального директора — А.Б. Ладиженський.

Телефон для довідок (048) 719-86-97. 

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2013 р.)

Попередній 
(2012 р.)

Усього активів 336060 26658
Основні засоби 14457 14317
Довгострокові фінансові інвестиції 167632 144832
Запаси 0 15
Сумарна дебіторська заборгованість 103421 84347
Грошові кошти та їх еквіваленти 47877 19535
Нерозподілений прибуток 50512 38312
Власний капітал 279806 229156
Статутний капітал 179957 179957
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 19382 16139
Чистий прибуток (збиток) 50512 38312
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5681 5681
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

В.о. Генерального директора  Ладиженський А.Б. 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ «ПРИмоР’є»

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НАДЄЖДА»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 50102, Дніпропе-
тровська область, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз’їзду, 10

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА» (місцезнахо-

дження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 27-го 
партз’їзду, 10) повідомляє Вас про те, що 24.04.2014р. о 10.00 годині від-
будуться чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 27-го 
партз’їзду, 10, зал засідань (№ б/н).

Порядок денний:
1. Про обрання ТОВ «АФТ», як особи, що виконує повноваження лі-

чильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, 
підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням прове-
дення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на 
виконання повноважень лічильної комісії.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товари-
ства за 2013рік.

4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 

Товариства.
6. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

членів Наглядової ради Товариства.
7. Про прийняття рішення про визначення кількісного складу Наглядо-

вої ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх ви-
нагороди).

10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Ревізійної комісії Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх ви-
нагороди).

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація учасників Зборів проводиться в день проведення Загаль-
них зборів за місцем їх проведення з 09.00 до 09.45 год.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а 
для представників, також — належним чином оформлену довіреність на 
право участі у Зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 17.04.2014р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів (включаючи день проведення) ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в ро-
бочий час (з 9.00 до 17.00) в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз’їзду, 10, зал засідань (№ б/н), шляхом 
особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріала-
ми та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а для представників акціонерів — додатково документ, що 
посвідчує повноваження представника.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — голова правління Товариства Крюков Ан-
дрій Анатолійович.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) за 2013 рік

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 138322 132 251
Основні засоби 68820 28660
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 28037 22358
Сумарна дебіторська заборгованість 22303 22 049
Грошові кошти та їх еквіваленти 9137 22 245
Нерозподілений прибуток 31833 25162
Власний капітал 133353 126 682
Статутний капітал 101325 101 325
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 2857 3 818
Чистий прибуток (збиток) 6671 14 617
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 678 070 5 678 070
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 174 181

Телефон для довідок: (056) 493-66-30 

Наглядова рада ПАТ «НАДєЖДА».

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАДєЖДА»
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГЛоРІЯ ДЖИНС»

Ідентифікаційний код: 00308784;  
місцезнаходження: Україна, 91034, Луганська область, 

м.  Луганськ, вул. Ватутіна, буд. 89

Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів 

Публічного акціонерного товариства «Глорія Джинс»
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Глорія Джинс» було прийнято 

рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться «18» квітня 2014 року.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Ватутіна, 89, приміщення актового залу 
ПАТ «Глорія Джинс».

Початок зборів о 10.30. Реєстрація акціонерів та їх представників з 
09.00 до 10.00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24.00 годину «14» квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Глорія Джинс» за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Глорія Джинс» за 

2013 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Глорія Джинс» за 

2013  рік.
5. Затвердження звіту Генерального директора ПАТ «Глорія Джинс» 

за 2013 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Глорія Джинс» за 

2013  рік.
7. Обрання (переобрання) членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Наглядової ради.
10. Обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Ревізійної комісії.
Додатково:
З проектами документів порядку денного можна ознайомитися в 

приміщенні ПАТ «Глорія Джинс» (Україна, Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ватутіна, 89, прохідна) в робочі дні з понеділка по п’ятницю 
з 8-00 до 16-30. Відповідальна посадова особа — Григорович Тетяна 
Наумівна, тел.: 050 328 79 18.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт громадянина 
України або інший документ що посвідчує особу, уповноваженим осо-
бам та представникам акціонерів — доручення на право голосувати і 
паспорт громадянина України або інший документ що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: (0642) 34-48-15.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 239188 226227
Основні засоби 105413 108137
Довгострокові фінансові інвестиції 3718 3718
Запаси 47721 43878
Сумарна дебіторська заборгованість 74599 63890
Грошові кошти та їх еквіваленти 7737 6604
Нерозподілений прибуток -43761 -10169
Власний капітал 838 838
Статутний капітал 3350 3350
Довгострокові зобов’язання 94078 96002
Поточні зобов’язання 184094 169798
Чистий прибуток (збиток) 589 -33592
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2233334 2233334
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3107 3385

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор 
ПАТ «Глорія Джинс»  Н.о. Данченко

АКЦІОНЕРАМ
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА
фІРмА «фУНДАмЕНТ»

(код в єДР 01416332)
Повідомлення 

про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомляємо, що 24 квітня 2014 р. о 17 годині відбудуться річні 

загальні збори акціонерів ПрАТ «Фундамент» з наступним порядком 
денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, вста-
новлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, вста-
новлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фундамент» за 2013 рік, розпо-
діл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради 

ПрАТ «Фундамент».
8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Фундамент».
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та 

членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та 
членами Наглядової ради ПрАТ «Фундамент».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2013 р. 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 67 754 50 815
Основні засоби 13 692 14 978
Довгострокові фінансові інвестиції 103 103
Запаси 26 299 7 164
Сумарна дебіторська заборгованість 19 719 18 601
Грошові кошти та їх еквіваленти 625 1 559
Нерозподілений прибуток 34 447 34 441
Власний капітал 39 125 39 119
Статутний капітал 1 500 1 500
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 28 629 11 695
Чистий прибуток (збиток) 6 -3 095
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 463 351

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Р. окіпної, 2 готель 
«Турист», 7-й поверх, конференцзала.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 24.04.2014 р. з 16.00 до 
16.45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 17.04.2014 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповнова-
женим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень 
з питань порядку денного у Заступника генерального директора Руде-
нок Валентини Володимирівни у робочі дні, робочий час за місцезнахо-
дженням товариства, в день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення.

Телефон для довідок: 220-25-13.
Наглядова рада ПрАТ «фундамент».
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ПоВІДомЛЕННЯ
про результати проведення 12 березня 2014 року 

позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» 
Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (на-

далі — «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 12 березня 2014 року за 
адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, 
зал для засідань №1, відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Бан-
ку, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал 
Банк» в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затвер-
джений рішенням Спостережної Ради Банку, та уповноважити зазначених 
осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Результати голосування: «За» — 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 акцій (голосів);
«Утримався» — 0 акцій (голосів).
2. Затвердити внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом 

затвердження Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.
Результати голосування: «За» — 116 226 757, або 100% від голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 акцій (голосів);
«Утримався» — 0 акцій (голосів).
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписан-

ня Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-яких інших 
документів, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Результати голосування: «За» — 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 акцій (голосів);
«Утримався» — 0 акцій (голосів).
4. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради 

ПАТ «Універсал Банк» згідно Закону України «Про акціонерні товариства» 
та Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Результати голосування: «За» — 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 акцій (голосів);
«Утримався» — 0 акцій (голосів).
5. Встановити склад Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» у кіль-

кості 7 осіб.
Результати голосування: «За» — 116 226 757, або 100% від голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 акцій (голосів);
«Утримався» — 0 акцій (голосів).
6. Кандидати до складу Спостережної Ради вважаються обраними до 

складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається сформованою
Результати голосування: «За» Стратонова Сергія Анатолійовича — 

116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот 

п’ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;
«За» Хассіотіcа Антоніса — 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів 

двісті двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» 
та «Утримався» немає;

«За» Паноусіса Анастасіоса — 116 226 757 (сто шістнадцять мільйо-
нів двісті двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят сім) голосів. Голосів «Про-
ти» та «Утримався» немає.

«За» Аліпрантіса Ніколаоса — 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів 
двісті двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» 
та «Утримався» немає.

«За» Лоренціадіса Спиридона — 116 226 757 (сто шістнадцять міль-
йонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят сім) голосів. Голосів 
«Проти» та «Утримався» немає. 

«За» Тсіхрінтзіса Ангелоса — 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів 
двісті двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» 
та «Утримався» немає.

«За» Ніколаоу Анастасіоса — 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів 
двісті двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» 
та «Утримався» немає.

7. Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» Страто-
нова Сергія Анатолійовича.

Результати голосування: «За» — 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 акцій (голосів);
«Утримався» — 0 акцій (голосів).
8. Затвердити умови трудового договору (контракту) та цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостереж-
ної Ради ПАТ «Універсал Банк», визначити розмір винагороди за виконан-
ня обов’язків Голови Спостережної Ради — згідно трудового договору 
(контракту), що буде укладений з ним, умови якого затверджені цими поза-
черговими Загальними Зборами ПАТ «Універсал Банк»; визначити, що інші 
члени Спостережної Ради, з якими будуть укладені цивільно-правові дого-
вори, здійснюють свої функції на безоплатній основі.

Результати голосування: «За» — 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 акцій (голосів);
«Утримався» — 0 акцій (голосів).
9. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати 

трудовий договір (контракт) та цивільно-правові договори з Головою та 
членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Результати голосування: «За» — 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 акцій (голосів);
«Утримався» — 0 акцій (голосів).

З повагою,
Голова Правління ПАТ «Універсал Банк» 

мілтіадіс Папаніколаоу

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

До уваги акціонерів!
23.04.2014 року о 11год.00хв. за місцем знаходження товариства за 

адресою: 41304, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Промислова, 6, від-
будуться щорічні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Кролевецький завод силікатної цегли».

Порядок денний зборів:
1. Про обрання лічильної комісії та процедуру проведення Зборів.
2. Розгляд звіту Правління товариства за 2013 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2013 рік.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (ревізора) товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік. 
6. Визначення напрямків діяльності товариства на 2014 рік. 

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ фІНАНСоВо-ГоСПоДАРСЬКоЇ ДІЯЛЬНоСТІ 
ПрАТ «КЗСц» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2013
Попередній

2012
Усього активів 2112,9 2313,9
Основні засоби 1157,3 1313,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 233,6 242,1
Сумарна дебіторська заборгованість 71,3 230,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 72,0 0,6

Нерозподілений прибуток -1350,8 -1018
Власний капітал 1222,4 1555,2
Статутний капітал 2072,7 2072,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 890,5 758,7
Чистий прибуток (збиток) -332,8 56,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12193 12193
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

30 37

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до 
переліку акціонерів ПрАТ «КЗСЦ» станом на 24.00 годину 22 квітня 
2014 року. Ознайомитися з документами з питань порядку денного акціоне-
ри можуть за місцем знаходження товариства (в бухгалтерії) в робочі дні та 
в робочий час. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься 
23.04.2014 за місцем проведення зборів з 10год.00хв. до 11год.00хв. При 
собі необхідно мати паспорт. Представник акціонера повинен також мати 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До-
відки за телефоном: (05453) 5-12-32.

Правління ПрАТ «КЗСц»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КРоЛЕВЕцЬКИй ЗАВоД СИЛІКАТНоЇ цЕГЛИ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БоБРоВИцЬКЕ 

ХЛІБоПРИймАЛЬНЕ ПІДПРИємСТВо» (надалі — Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

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

ків акціонерів) для участі в Зборах: 22 квітня 2014 року з 13 годин 00 
годин до 13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2014 року о 
14-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: вул. Горького, 1, 
м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400, кабінет №1.

місцезнаходження Товариства: вул. Горького, 1, м. Бобровиця, 
Чернігівська обл., 17400.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення Зборів 15 квітня 2014 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання лі-
чильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря Збо-
рів.

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2013 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам 
Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-

чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повноважень 
виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Това-
риством таких правочинів. 

15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких 
є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної сукуп-
ної вартості таких правочинів та надання повноважень виконавчому органу на 
укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та докумен-
тів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів. 

16. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення 
про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про ви-
конавчий орган Товариства.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БоБРоВИцЬКЕ ХЛІБоПРИймАЛЬНЕ ПІДПРИємСТВо»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 24439509
3. Місцезнаходження: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд. 

16, офіс 17
4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон: (056) 788-36-29; Факс: 

(056) 732-47-93
5. Електронна поштова адреса: sksap@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http: // www. sksap.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб ПрАТ СК «СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС»

ІІ. Текст повідомлення
15.03.2014р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ-АГРО-
ПОЛІС» (далі — Товариство) (протокол № 1/03 ) припинено повноваження 
членів наглядової ради та обрано членів наглядової ради Товариства у 
зв’язку із закінченням терміну повноважень діючого складу наглядової 
ради.

На засіданні наглядової ради, яке відбулось 15.03.2014р. після закін-
чення річних загальних зборів (протокол № 1/03), було обрано голову на-
глядової ради Товариства. На цьому ж засіданні наглядової ради припи-
нено повноваження членів дирекції та обрано членів дирекції Товариства 
у зв’язку із закінченням терміну повноважень двох членів дирекції.

Припинено повноваження голови наглядової ради Товариства Кузь-
менка Костянтина Павловича у зв’язку із закінченням терміну повнова-
жень. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента — 33.33333333333 %. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді три роки.

Припинено повноваження члена наглядової ради Товариства Бонда-
ренко Анастасії Петрiвни у зв’язку із закінченням терміну повноважень. 
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Частка, якою воло-
діє в статутному капіталі емітента — 33.33333333333 %. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебу-
вала на посаді три роки.

Обрано головою наглядової ради Товариства Кузьменка Костянтина 
Павловича. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Частка, 
якою володіє в статутному капіталі емітента — 33.33333333333 %. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Обраний на строк — три роки. Інші посади, які обіймав протягом 

останніх п’яти років: виконавчий директор ТОВ «Квiтень», заступник голо-
ви правлiння з стратегiчного планування та розвитку в Корпорацiї «Квiтень 
«Iнвестицiї та розвиток», голова наглядової ради ПрАТ СК «СОЮЗ-АГРО-
ПОЛІС». Розмір пакета акцій, які належать особі — 3 780 штук акцій Това-
риства.

Обрано членом наглядової ради Товариства Бондаренко Анастасію 
Петрiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Частка, 
якою володіє в статутному капіталі емітента — 33.33333333333 %. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Обрана на строк — три роки. Інші посади, які обіймала протягом 
останніх п’яти років: директор ТОВ «Ексклюзив Трейдiнг», член наглядо-
вої ради ПрАТ СК «СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС». Розмір пакета акцій, які нале-
жать особі — 3 780 штук акцій Товариства.

Припинено повноваження члена дирекції-головного бухгалтера Това-
риства Приймак Ольги Володимирiвни у зв’язку із закінченням терміну 
повноважень. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала 
на посаді сім років.

Припинено повноваження члена дирекції Товариства Рябової Iнни Ми-
колаївни у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Згоди на розкриття 
своїх паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітен-
та не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебувала на посаді три роки та шість місяців.

Обрано членом дирекції-головним бухгалтером Товариства Приймак 
Ольгу Володимирiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не на-
дала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана 
на строк — три роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти 
років: член дирекції-головний бухгалтер ПрАТ СК «СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС». 
Особі не належать акції Товариства.

Обрано членом дирекції Товариства Рябову Iнну Миколаївну. Згоди на 
розкриття своїх паспортних даних не надала. Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Обрана на строк — три роки. Інші 
посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: начальник планово-
економічного вiддiлу ТОВ «Компанія Аверс Плюс», член дирекції 
ПрАТ  СК  «СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС». Особi не належать акцiї Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 
2. Генеральний директор
ПрАТ СК «СоЮЗ-АГРо-
ПоЛІС»

______________
(підпис) 

Буток А.В.
15.03.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо СТРАХоВА КомПАНІЯ «СоЮЗ-АГРо-ПоЛІС»
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Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства: вул. Горького, 1, м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400, (каб. №2) 
кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загаль-
них зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 27 538 24 905
Основні засоби 5 346 4 960
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 568 3181
Сумарна дебіторська заборгованість 6 262 2 619

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 6
Нерозподілений прибуток 1 765 1 058
Власний капітал 2 204 1 497
Статутний капітал 129 129
Довгострокові зобов’язання 19 221 5 550
Поточні зобов’язання 6 133 17 788
Чистий прибуток (збиток) 707 556
Середньорічна кількість акцій (шт.) 516 712 516 712
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

112 121

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (04632) 2-31-58

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних зборів акціонерів

Цим Публічне акціонерне товариство «Крушинський птахівничий комп-
лекс», код ЄДРПОУ 30967249, Київська область, Васильківський район, 
село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє, що «24» квіт-
ня 2014 року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні 
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Крушинський пта-
хівничий комплекс» за адресою: Київська область, Васильківський ра-
йон, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, адмінбудівля, 2-й 
поверх, кімната переговорів. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 
з 11-00 до 11-45 годин за місцевим часом. 

У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку, складеного станом на 17.04.2014 року, та які мають 
право на таку участь або їх уповноважені представники з належним 
оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів — довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та 
документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Крушинський птахівничий комплекс» такий:
Про обрання лічильної комісії.1. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 2. 

акціонерів Товариства. 
Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності То-3. 

вариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р. та при-4. 

йняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балан-5. 

су Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 6. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 7. 

результатами діяльності у 2013 році.
Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік.8. 
Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.9. 
Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товари-10. 

ства.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-12. 

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.13. 
Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.14. 

Про затвердження умов цивільно-правових або трудових догово-15. 
рів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а та-
кож обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із чле-
нами Ревізійної комісії від імені Товариства.

Затвердження змін до Статуту Товариства.16. 
Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових вну-17. 

трішніх положень Товариства.
Про надання згоди на укладання Товариством правочинів.18. 
Про схвалення укладених Товариством правочинів.19. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведен-
ня річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська 
область, Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 
11, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з 8-00 до 13-00 годин, 
а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного — Ма-
льована Наталія Олександрівна, тел. (044) 354-29-60. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КРУПТАКо» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

2013 2012
Усього активів 26811 15622
Основні засоби 11 11
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 202
Сумарна дебіторська заборгованість 26799 15396
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 13
Нерозподілений прибуток (90618) (90436)
Власний капітал 105724 105724
Статутний капітал 105724 105724
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 11667 405
Чистий прибуток (збиток) (182) (100)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 422894328 422894328
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)

5 16

Наглядова рада ПАТ «КРУПТАКо»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КРУШИНСЬКИй ПТАХІВНИЧИй КомПЛЕКС»

(Місцезнаходження:  
Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13),

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Тростянецьке 
районне підприємство «АГРОМАШ» (далі — «Товариство»), повідомляє, 
що 29 квітня 2014 р. о 12.00 за адресою: Вінницька обл., смт. Тростя-
нець, вул. Наконечного, 13 (актова зала) відбудуться Річні загальні 
збори акціонерів Товариства

ПоРЯДоК ДЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії за-
гальних зборів акціонерів.

2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря 
загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту про-

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРоСТЯНЕцЬКЕ РАйоННЕ ПІДПРИємСТВо «АГРомАШ»
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ведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції 
Статуту Товариства. 

5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 
2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

7. Звіт Директора Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про на-
слідки розгляду звіту.

8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності 
Товариства за 2013 р., визначення порядку розподілу збитків за 2013 р. 

10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товари-
ства. 

11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Затвердження умов цивільно — правових або трудових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комі-
сії Товариства. 

13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 

14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника Період
Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів  924  1028
Основні засоби  710  746
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  205  265
Сумарна дебіторська заборгованість  3  9

Грошові кошти та їх еквіваленти  6  8
Нерозподілений прибуток  375  477
Власний капітал  895  997
Статутний капітал  520  520
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  29  31
Чистий прибуток (збиток)  (98)  (164)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  2081680  2081680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 3  8

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах: 23 квітня 2014 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річ-
них загальних зборів з 11.00 до 11.50.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати:

• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам — доручення, 

оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що по-
свідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загаль-
них зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності 
до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайоми-
тись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: Ві-
нницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13, приймальна Дирек-
тора, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день прове-
дення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Вінницька 
обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13 (актова зала).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: Головний бухгалтер Гоменюк Галина Андріївна.

Наглядова рада ПАТ «Тростянецьке районне підприємство 
«АГРОМАШ» 

До уваги акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «СКф Україна»

Шановні акціонери,
Цим повідомляємо, що відповідно до зауважень незалежного ауди-

тора, що проводив аудит річної фінансової звітності Публічного акціо-
нерного товариства «СКФ Україна», були відкориговані основні показ-
ники фінансово-господарської діяльності за 2012-2013 р.р., які були 
опубліковані у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, № 35 від 20.02.2014 року. Просимо вважати чинними 
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 — 
2013  р.р., що додаються.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
за 2013 — 2012 рр., тис. грн..

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів на кінець періоду 601 762 604 203

Основні засоби залишкова вартість 286 042 273 658
Запаси 134 255 111 738
Сумарна дебіторська заборгованість 103 555 121 678
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 271 50 418
Нерозподілений прибуток 107 070 60 585
Власний капітал 423 997 377 512
Статутний капітал 316 874 316 874
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 153 462 198 820
Чистий прибуток (збиток) 46 485 -4 775
Середньорічна кількість акцій (шт) 1 267 495 640 1 267 495 640
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 191 1 199

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СКф УКРАЇНА»

Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Союз-В» відбудуться 30 квітня 2014 р. о 12-00 годині, в примі-
щенні офісу ПрАТ «Союз-В» за адресою: вул. Гагаріна, буд. 3. м. ме-
літополь, Запорізької області.

До порядку денного чергових загальних зборів включені такі 
питання:

Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціо-1. 
нерів Приватного акціонерного товариства «Союз-В».

Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяль-2. 
ність Приватного акціонерного товариства «Союз-В» за 2013 рік.

Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства 3. 
«Союз-В» за 2013 рік.

Про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного това-4. 
риства «Союз-В» за 2013 рік.

Про розгляд звіту ревізора за 2013 рік та затвердження висновків 5. 
ревізора Приватного акціонерного товариства «Союз-В» щодо річного 
звіту та балансу товариства за 2013 рік.

Основні напрямки фінансово-господарської діяльності Приватного 6. 
акціонерного товариства «Союз-В» на 2014 рік.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «Союз-В» відбудеться з 10:45 до 11:45 у день скликання чергових 
загальних зборів акціонерів за адресою: вул. Гагаріна, буд. 3 , м. Меліто-
поль , Запорізької області, в приміщенні офісу ПрАТ «Союз-В». Учасники 
чергових загальних зборів акціонерів повинні мати при собі паспорт та 
документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції 
ПрАТ  «Союз-В». Представники акціонерів можуть взяти участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів на підставі довіреності, оформленої 
згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах-30.04.2014 р.

Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів та інших довідок звертатися за тел. (06192) 7-14-99 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СоЮЗ-В»
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ПрАТ «АЛЕф-ВИНАЛЬ»
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18.04.2014  року 

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

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: за місцем проведення зборів, з 09:30 до 10:45 за на-
явності документа, що посвідчує особу акціонера чи його представ-
ника, та засвідчує повноваження відповідного представника.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 14.04.2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання робочих органів зборів, голови, секретаря зборів та лі-
чильної комісії;

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

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 р. та його 
затвердження;

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

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

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи у 2013 р., та затвердження плано-
вих нормативів розподілу прибутку у 2014 р.;

7. Розгляд питання щодо порядку та умов виконання зобов’язань 
товариства перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за кредитним до-
говором, договорами застави та договорами поруки. 

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

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціо-
нери товариства можуть ознайомитися із документами, необхідними 
для прийняття рішення по порядку денному, за адресою — 49083, 
м.  Дніпропетровськ, вул. Собінова 1, 4-й поверх, каб. № 403, щоден-
но крім суботи, неділі та святкових днів, з 09:00 до 18:00. Пропозиції 
щодо порядку денного Зборів, подаються у письмовій формі відповід-
но до вимог чинного законодавства України, за адресою ПрАТ «Алеф-
Виналь».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів   55 490,90  56 453,40
Основні засоби   48 594,60  47 395,60
Довгострокові фінансові інвестиції   23 224,40  23 186,20
Запаси   272,70   326,50
Сумарна дебіторська заборгованість  316,00   406,00
Грошові кошти та їх еквіваленти   0,10   0,20
Нерозподілений прибуток   1 248,50   4 228,4
Власний капітал   42 385,80  45 365,7
Статутний капітал   40 551,20  40 551,20
Довгострокові зобов’язання  3 000,00  9 620,40
Поточні зобов’язання   10 105,10   1 467,3
Чистий прибуток (збиток)   ( -2 979,90)  1 388,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)   3 176   3 176
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)

  5   5

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законом.

Генеральний директор 
ПрАТ «Алеф-Виналь» _____________________ Василенко В.В.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТЕРНоПІЛЬСЬКИй моЛоКоЗАВоД» 

(далі — Товариство), місцезнаходження Товариства: Тернопіль, 
вул. Лозовецька, 28, повідомляє про скликання річних загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 12.00 год. за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, в приміщенні їдальні 
Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних 
зборах розпочнеться 28 квітня 2014 року об 10.00 год. та закінчиться 
об 11-45 год. за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
буде складений станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління То-

вариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік. 
9. Припинення повноважень голови й членів Наглядової ради То-

вариства. Обрання голови і членів Наглядової ради Товариства, за-
твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих дого-
ворів з членами Наглядової ради.

10. Припинення повноважень голови й членів Правління Товари-
ства. Обрання голови і членів Правління Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з чле-
нами Правління.

11. Затвердження «Положення про Правління приватного акціо-
нерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

12. Припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії То-
вариства.

13. Обрання голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що за-
свідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково пови-
нні мати документ (довіреність, тощо), які підтверджують їх повнова-
ження, оформлені і засвідчені відповідно до вимог чинного 
законодавства .

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за 
письмовою заявою, у робочі дні з 10 години до 12 години кожного по-
неділка, за місцезнаходженням Товариства, у кабінеті голови прав-
ління, звертатись до відповідальної особи — начальника юридичної 
служби Редька В.О., а у день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення. 

основні показники фінансово — господарської діяльності 
Товариства за 2013р. (2012 р.) в тис. грн.

Усього активів 167084 (152606), основні засоби 97483 (84887), 
довгострокові фінансові інвестиції 0 ( 0 ), запаси 15700 (29607), су-
марна дебіторська заборгованість 33530 (30825), грошові кошти та їх 
еквіваленти 1164 (625), нерозподілений прибуток 14766 (13060), 
власний капітал 76911 (62269), статутний капітал 15000 (15000), дов-
гострокові зобов’язання 49728 (45762), поточні зобов’язання 40445 
(44575), чистий прибуток 14766 (13060), середньорічна кількість ак-
цій, штук: 375000000 (220901639), чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 1437 (1360), викуп власних акцій Товариством не здій-
снювався.

Довідки за телефоном: (0352) 56-12-01
Голова правління  В.В. Ковальчук
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПоВІДомЛЕННЯ

про внесення змін  
до порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЛАСТ» (ПрАТ «ПЛАСТ», 
надалі — Товариство), місцезнаходження: 08800, Київська область, Миро-
нівський район, місто Миронівка, вулиця Леніна, будинок 48; ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 25168700, повідомляє Вас, що відповідно до статті 38. 
Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера То-

вариства, який є власником 90% простих іменних акцій ПрАТ  «ПЛАСТ» до 
Порядку денного Загальних зборів акціонерів, (опублікованого в офіцій-
ному друкованому виданні НКцПфР Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №40 від 27.02.2014 року), які відбу-
дуться 04 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: 08800, Київська об-
ласть, Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Леніна, будинок 48 
(кімната № 5 третій поверх) внесені зміни, шляхом включення нового 
питання за порядковим номером 10, та проекту рішення з запропоно-
ваного питання.

З урахуванням внесених змін, Порядок денний Загальних зборів 
викладається в новій редакції:

ПоВІДомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ 
АКцІоНЕРІВ ТоВАРИСТВА

Наглядова рада 

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ЧоРНомоРСЬКА 

ТРАНСПоРТНА КомПАНІЯ»
(місцезнаходження: 65007, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 5)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 15 квітня 2014 року об 11:00 за адресою: 65039, м. одеса, пр-т Гага-
ріна, 12-а (конференц-зал)

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 р.
7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах — 09 квітня 2014 року. Для участі у зборах, акціонерам, 
включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а 
уповноваженим представникам акціонерів — довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодав-
ством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем прове-
дення Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у 
встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питан-
нями порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим звер-
ненням за місцезнаходження Товариства — м. Одеса, вул. Новощепний 
ряд, 5, приймальня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення 
акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товари-
ства — Коваль Д.О. 

Довідки за тел. (0482) 777 74 85, (048) 32 85 23.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

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

Звітний Попередній
1 Усього активів 118 790,0 93 544,0
2 Основні засобі 25 093,0 23 413,0
3 Довгострокові фінансові інвестиції 82 850,0 61 569,0
4 Запаси 1 345,0 1 237,0
5 Сумарна дебіторська заборгованість 2 851,0 1 886,0
6 Інші оборотні активи 0 0
7 Грошові кошті та їх еквіваленти 222,0 410,0
8 Витрати майбутніх періодів 6 429,0 5 029,0
9 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
-2 237,0 -1 826,0

10 Власний капітал 841,0 841,0
11 Статутний капітал 617,0 617,0
12 Довгострокові зобов’язання 111 562,0 10 000,0
13 Поточні зобов’язання 8 007,0 83 912,0
14 Чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію
-0,907 -0,740

15 Середньорічна кількість акцій (шт..) 2 466,6 2 466,6
17 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 

власних акцій протягом періоду
0,0 0,0

18 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

144 117

Генеральний директор  Д.А. Коваль

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА

«СТРАХоВА КомПАНІЯ «СТРАХоВИй 
КАПІТАЛ УКРАЇНИ»

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів — «25» квітня 
2014 року, о 10:00, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 3, поверх 3.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах — з 09:45 до 10:00 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — «21» квітня 2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним.

1) Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визна-
чення способу голосування та порядку підрахунку голосів на загальних 
зборах.

2) Затвердження звіту Голови Правління Товариства про результати 
фінансово — господарської діяльності за 2013 рік.

3) Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2013 рік.
5) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 2013 рік.
7) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8) Припинення повноважень Лічильної комісії.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів — з докумен-
тами, пов’язаними з порядком денним, акціонери та (або) їх представни-
ки можуть ознайомитися у робочі дні з 09:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, 
вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 3, поверх 3. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Го-
лова Правління Товариства Сороченко Мирослав Володимирович.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 12091 11517
Основні засоби 3 -
Довгострокові фінансові інвестиції 9193 9219
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 631 629
Грошові кошти та їх еквіваленти 1544 1260
Нерозподілений прибуток 1167 683
Власний капітал 11194 10684
Статутний капітал 10000 10000
Довгострокові зобов’язання 802 705
Поточні зобов’язання 95 128
Чистий прибуток (збиток) 466 519
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

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

(підпис)
Сороченко м.В. 

М.П. 17.03.2014 
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЛАСТ»
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, з повноваженнями, що закінчуються після роботи Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
Правління Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про виконану роботу за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товари-
ства.

6. Звіт та Висновки Ревізора Товариства про фінансово — господарську 
діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду Звіту Ревізора. Затвердження Висновків Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного Звіту та Балансу Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2013 року. Затвердження 

розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про дострокове відкликання (припинення повно-

важень) Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів На-

глядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Про надання повноважень під час ведення спільних справ уповно-
важеному представнику Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись до 03 квітня 2014 року 
(включно) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08800, Київська 
область, Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Леніна, будинок 48 
(кімната № 5 третій поверх) у робочі дні з 8.00 годин до 17.00 години (обідня 
перерва з 12.00 годин до 13.00 годин).

У день проведення Загальних зборів — 04 квітня 2014 року ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Зборів, відбудеться також у місці їх проведення. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з 
документами Сидоренко Лариса Олексіївна — член Правління Товариства. 

Довідки за телефонами: 04574 54913; 0532 610334. 
Наглядова рада «ПрАТ» «ПЛАСТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «БАНК ПРофЕСІйНоГо фІНАНСУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 09806437
3. Місцезнаходження 83052, м.Донецьк, пр.Ілліча, 100а
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 210-07-07
5. Електронна поштова адреса Olena.Tyurenkova@profinbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.profinbank.com 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до п.1 ч.1. ст.57 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та Статуту ПАТ «ПРОФIН БАНК» 14.03.2014 р. без рiшення загаль-
них зборiв на пiдставi заяви за власним бажанням припинено повнова-

ження (звiльнено) Голови Спостережної ради Новiковса Денiсса, паспорт 
LV 4340520, виданий 1-м паспортним вiддiлом 30.05.2013р., м. Рига. Пе-
ребував на посадi Голови Спостережної ради з 28.02.2014 р.; часткою в 
статутному капiталi банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має; на посаду Голови Спостережної ради нiкого 
не призначено, обрання на посаду нового Голови Спостережної ради за-
плановане на 08.04.2014 року на позачергових Загальних зборах 
акцiонерiв.

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

міститься у повідомленні, та 

2. Голова Правління _________________  Ю.А. Дмитренко
(підпис)
М.П.                                         17.03.2014 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БАНК ПРофЕСІйНоГо фІНАНСУВАННЯ»

ПоВІДомЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомості)емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство 

«Універмаг «Залізничний»
2. Код за ЄДРПОУ: 21633407
3. Місцезнаходження: 03186, м.Київ, проспект Повітрофлотський, буд.44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 249-47-08, 249-46-98 
5. Електронна поштова адреса: umzaliz@mbk.biz.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: umzaliz.mbk.biz.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

ІІ. Текст повідомлення.
14.03.2014р. емітент отримав від Центрального депозитарію ПАТ «На-

ціональний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних паперів 
ПрАТ «Універмаг «Залізничний» станом на 11.03.2014р. Відповідно до 
отриманої інформації, відбулися зміни на рахунку власника акцій, якому 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Розмір частки пакету акцій 
акціонера — фізичної особи збільшився з 43,3494% статутного капіталу, 
що складає 15676 голосуючих акцій до 43,6978% статутного капіталу, що 
складає 15802 голосуючих акцій з урахуванням збільшення. 

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

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

2. Голова правіння            _____________ В.А. Струков
(підпис) 

м.п.                                   17.03.2014р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УНІВЕРмАГ «ЗАЛІЗНИЧНИй»

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних 
зборів акціонерів ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ» призначених на 29.03.2014 
року, яке було опубліковане 26.02.2014 року у Бюлетні «Відомості На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 39 (1792), 
ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ» інформує про основні показники фінансово-
господарської діяльності товариства за 2012 — 2013рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2013р.* 2012р.

Усього активів 176766 187875 
Основні засоби 66925  95448
Довгострокові фінансові інвестиції - 208
Запаси 6173  2609
Сумарна дебіторська заборгованість 64246  76418
Грошові кошти та їх еквіваленти 27057 5695 
Нерозподілений прибуток -45902 -7501
Власний капітал 35128  28678

Статутний капітал 875  875
Довгострокові зобов’язання 11803  11674
Поточні зобов’язання 174862  149347
Чистий прибуток (збиток) -8016  30385
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4375000 4375000
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)

1620 1558

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів. 

ПАТ «КРИВоРІЖГАЗ» 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КРИВоРІЖГАЗ» 
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІЛЬШАНА» (надалі — 

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

далі — Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-

ків акціонерів) для участі в Зборах: 22 квітня 2014 року з 13 годин 
00 годин до 13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2014 року о 
14-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 42127, Сум-
ська обл., Недригайлівський район, село Вільшана, вулиця Леніна, 
будинок 57, кімната № 1.

місцезнаходження Товариства: 42127, Сумська обл., Недригайлів-
ський район, село Вільшана, вулиця Леніна, будинок 57.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення Зборів 15 квітня 2014 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання лічиль-
ної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2013 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
11. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам 
Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

14. Про зміну найменування Товариства.
15. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
16. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-

чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повноважень 
виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Това-
риством таких правочинів. 

17. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких 
є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної сукуп-
ної вартості таких правочинів та надання повноважень виконавчому органу на 
укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та докумен-
тів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів. 

18. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Приватне акціонерне товариство «Салон мод»

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Салон мод»

організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код єДРПоУ емітента: 03056739
місцезнаходження емітента: 40030, м. Суми, вул. Горького, 26. 
Телефон/факс (0542) 22-00-58, 22-71-51
Електронна поштова адреса: zat_03056739@emitent.net.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
Текст повідомлення

Звільнено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціоне-
рів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) з посади Директора Шаповаленко 
Віктора Олександровича (паспорт МВ 031287, виданий Ковпаківським 
ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 17.04.2002 року). Поса-
дова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 95,6248%. 
Причина звільнення — закінчення терміну дії повноважень. На зазна-
ченій посаді перебував 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 

Звільнено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціоне-
рів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) з посади Ревізора Лугову Людми-
лу Григорівну (паспорт МА 435044, виданий Ковпаківським РВ СМУ 
УМВС України в Сумській області від 06.01.1998 року). Посадова осо-
ба володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,1512%. Причина 
звільнення — закінчення терміну дії повноважень. На зазначеній по-
саді перебувала 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. 

Звільнено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціоне-
рів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) з посади Голову Наглядової ради 
Шаповаленко Олену Миколаївну (паспорт МА 985333, виданий Ковпа-
ківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 20.11.2001 
року). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 
0,0871%. Причина звільнення — закінчення терміну дії повноважень. 
На зазначеній посаді перебувала 19 років. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. 

Звільнено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціоне-
рів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) з посади Члена Наглядової ради 
Бережну Людмилу Миколаївну (паспорт МА 649211, виданий Ковпаків-
ським РВ СМУ УМВС України в Сумській області від 02.04.1999 року). 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 
0,0871%. Причина звільнення — закінчення терміну дії повноважень. 
На зазначеній посаді перебувала 15 років. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. 

Звільнено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціоне-
рів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) з посади Члена Наглядової ради 
Євстратенко Тетяну Григорівну (паспорт МВ 033635, виданий Ковпа-
ківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 14.06.2002  року). 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 
0,0871%. Причина звільнення — закінчення терміну дії повноважень. 
На зазначеній посаді перебувала 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. 

Призначено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціо-
нерів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) на посаду Директора Шапова-
ленко Віктора Олександровича (паспорт МВ 031287, виданий Ковпа-
ківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 17.04.2002  року). 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 
95,6248%. На посаду призначено на строк 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. 

Призначено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціо-
нерів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) на посаду Ревізора Лугову 
Людмилу Григорівну (паспорт МА 435044, виданий Ковпаківським РВ 
СМУ УМВС України в Сумській області від 06.01.1998 року). Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,1512%. На по-
саду призначено на строк 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. 

Призначено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціо-
нерів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) на посаду Голови Наглядової 
ради Шаповаленко Олену Миколаївну (паспорт МА 985333, виданий 
Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 
20.11.2001 року). Посадова особа володіє часткою в статутному капі-
талі в розмірі 0,0871%. На посаду призначено на строк 3 роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Призначено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціо-
нерів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) на посаду Члена Наглядової 
ради Бережну Людмилу Миколаївну (паспорт МА 649211, виданий 
Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області від 
02.04.1999 року). Посадова особа володіє часткою в статутному капі-
талі в розмірі 0,0871%. На посаду призначено на строк 3 роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Призначено 14.03.2014 року згідно рішення загальних зборів акціо-
нерів (протокол №21 від 14.03.2014 р.) на посаду Члена Наглядової 
ради Євстратенко Тетяну Григорівну (паспорт МВ 033635, виданий 
Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 
14.06.2002 року). Посадова особа володіє часткою в статутному капі-
талі в розмірі 0,0871%. На посаду призначено на строк 3 роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Директор ПрАТ «Салон мод»  В.о.Шаповаленко

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «САЛоН моД»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІЛЬШАНА»
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про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про ви-
конавчий орган Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ко-
жен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 42127, 
Сумська обл., Недригайлівський район, село Вільшана, вулиця Леніна, буди-
нок 57, кімната № 1 кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 8 640,0 11 440,0
Основні засоби 8 461,0 11 262,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -5 183,0 -2 538,0
Власний капітал - -
Статутний капітал 13 064,0 13 064,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 62,0 28,0
Чистий прибуток (збиток) -2 842,0 - 86,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 320 65 320
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

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (05455) 5-63-42, (050) 38 16 451

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо

«ПоЛТАВСЬКИй КомБІКоРмоВИй ЗАВоД» (надалі — Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (на-

далі — Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-

ків акціонерів) для участі в Зборах: 22 квітня 2014 року з 13 годин 
00  годин до 13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2014 року о 
14-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: вул. маршала 
Бірюзова, 43А, м. Полтава, 36007, адмінприміщення товариства, ІV по-
верх, актова зала.

місцезнаходження Товариства: вул. маршала Бірюзова, 43А, 
м.  Полтава, 36007.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення Зборів 15 квітня 2014 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання 
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 
Зборів.

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 
2013  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2013 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-

чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 

Товариством таких правочинів. 
15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 

яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ви-
конавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням То-
вариством таких правочинів. 

16. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-
ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: вул. Маршала Бірюзова, 43А, м. Полтава, 36007, (ІІІ поверх, 
каб. № 1) кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведен-
ня загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.

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

Найменування показника період
Звітний 
2013р.

Попере-
дній 2012р.

Усього активів 3 267 3 690
Основні засоби - 1,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 662 747
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 466 1 890
Власний капітал 3 240 3 664
Статутний капітал 1 774 1 774
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 25 26
Чистий прибуток (збиток) -424 -422
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 097 600 7 097 600
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

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок: /0532/ 610-794

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСЬКИй КомБІКоРмоВИй ЗАВоД»

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод 

залізобетонних конструкцій»
(надалі — «Товариство») інформує про проведення річних загальних 

зборів акціонерів (надалі — «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 24 квітня 2014 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.Дата 
та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2014 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: 09113, Київська об-
ласть, м. Біла церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміні-
стративного приміщення.

Місцезнаходження Товариства: 09113, Київська область м. Біла Церква, 
вул. Січневого прориву, 39.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення Зборів 17 квітня 2014 року.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БІЛоцЕРКІВСЬКИй ЗАВоД ЗАЛІЗоБЕТоННИХ КоНСТРУКцІй»
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Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Правління за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 

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

розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків 

Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших право-

чинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє 
схвалення значних та інших правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2013 рік

Попередній
2012 рік

Усього активів 19178 20847
Основні засоби 8826 10307
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7184 6349
Сумарна дебіторська заборгованість 2255 3542
Грошові кошти та їх еквіваленти 505 571
Нерозподілений прибуток 12966 13043
Власний капітал 14785 14862

Статутний капітал 1486 1486
Довгострокові зобов’язання 679 1741
Поточні зобов’язання 3714 3100
Чистий прибуток (збиток) (72) 134
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5942720 5942720
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) 140 159

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, напра-
вивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства: 09113, Київська область, м. 
Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного при-
міщення кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обі-
дньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів — також 
у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова Правління Товариства Моргун В. Ф. Документи в 
електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі — на платній 
основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (пас-

порт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (04563) 4-05-95.

Наглядова Рада ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 
Товариства

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВЗУТТЯ» (надалі Товариство) (код за ЄДРПОУ 01554611)

Місце знаходження Товариства: Україна 33023, Рівненська область, 
м. Рівне, вул. Орлова, 2.

Шановні акціонери!
Правління ПрАТ «Взуття» повідомляє Вас, що 29 квітня 2014 року о 

12 годині за адресою: 33023 Рівненська область, м. Рівне, вул. орло-
ва  2, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 29 квітня 2014 року з 11:00 години до 11:45 години за адресою: 
33023 Рівненська область, м. Рівне, вул. Орлова 2.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та затверджен-

ня регламенту роботи проведення загальних зборів акціонерів Товари-
ства;

2. Звіт Голови правління товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки ді-
яльності Товариства на 2014 рік;

3. Звіт та висновки Наглядової Ради за 2013 рік;
4. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік;
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік;
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2013 році.

основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 
«Взуття» (тис. грн.)

Найменування показників Період
Звітний

2013
Попередній

2012
Усього активів 5208,5 5623,6
Основні засоби 21217,7 21742,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 96,0 79,7

Сумарна дебіторська заборгованість 90,2 84,6
Грошові кошти та їх еквівалент 94,1 119,7
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 5469,1 5592,6
Статутний капітал 618 618
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 24,1 31,0
Чистий прибуток(збиток) -123,5 -
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 654 654
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17

Право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, які скликан-
ні на 29 квітня 2014 року, мають особи, які є акціонерами Товариства ста-
ном на дату проведення зазначених загальних зборів акціонерів та будуть 
наведені у реєстрі акціонерів Товариства, складеному станом на 23 квітня 
2014 року.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 29 квітня 2014 року 
включно з понеділка по середу з 9.00 до 13.00 години за адресою: 33023, 
Рівненська область, м. Рівне, вул. Орлова, 2.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — О.П. Ро-
говська

29 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (0362) 22-41-93.
Голова правління ПрАТ «Взуття»  о.П. Роговська

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВЗУТТЯ» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Санаторій «Золотий пляж»

2. Код за ЄДРПОУ: 02650593
3. Місцезнаходження: 98657, Україна, АР Крим, м. Ялта, смт. Курпа-

ти, Алупкінське шосе, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0654) 24-85-80; (0654) 24-90-32
5. Електронна поштова адреса: n.yemelyanova@esfmc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://02650593.smida.gov.ua/

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

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно даних перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 

повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товари-
ства вiд 11.03.2014 р. №48473зв, отриманого Приватним акцiонерним 
товариством «Санаторiй «Золотий пляж» 12.03.2014 року вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» з метою пiдготовки до прове-
дення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, встановлено, що вiдбулися 
змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй. Змiни вiдбулися внаслiдок того, що пакет простих iменних акцiй, 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТЕРИТоРІАЛЬНЕ мІЖГАЛУЗЕВЕ 

оБ’єДНАННЯ «ЗАПоРІЖЖЯ»
(код за ЄДРПОУ 01294469, місцезнаходження: 69002, м.Запоріжжя, 

вул. Червоногвардійська,буд.17)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 24 квітня 2014 року о 11-05 годині за адресою: 69002, Укра-
їна, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, кабінет директора 
товариства

Порядок денний:
1. Звіт директора ПрАТ ТМО «Запоріжжя» Буштрука І.А. про результа-

ти роботи Товариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків 
діяльності і планів товариства на 2014 рік.

2. Звіт та висновки ревізора за результатами фінансово-господарської 
діяльності дирекції Товариства за 2013 р. та їх затвердження.

3. Затвердження річної фінансової звітності за 2013 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік, термінів і по-

рядку виплати дивідендів.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись у день 

та за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — 18.04.2014 р на 24 годину.
Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує 

особу акціонера. Довіреній особі акціонера також необхідно мати дору-
ченням на право участі у зборах, оформлену відповідно з вимогами чин-
ного законодавства України.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, акціо-
нери можуть кожного робочого дня з 13.00 години до 16.00 години за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, приймальна директора 
товариства і в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення.

Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — директор Буштрук Ігор Анатолійович.

Рішення про скликання загальних чергових зборів приймалося Нагля-
довою радою товариства.

Телефон для довідок: 061-2187301
оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ

фінансово — господарської діяльності за 2013 рік
ПРИВАТНого АКцІоНЕРНого ТоВАРИСТВа «ТЕРИТоРІАЛЬНЕ 

мІЖГАЛУЗЕВЕ оБ’єДНАННЯ «ЗАПоРІЖЖЯ»
(тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ
ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД
звітний попередній

Усього активів 1393 1414
Основні засоби 940 843
Довгострокові фінансові інвестиції 80 74
Запаси 43 71
Сумарна дебіторська заборгованість 18 19
Грошові кошти та їх еквівалент 202 279
Нерозподілений прибуток -120 -124
Власний капітал 1303 1296
Статутний капітал 374 374
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 84 104
Чистий прибуток (збиток) 62 60
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2906 2906
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб)

12 13

Дирекція ПрАТ «Тмо «ЗАПоРІЖЖЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СєВєРоДоНЕцЬКИй КоТЕЛЬНо-мЕХАНІЧНИй 

ЗАВоД»
(код ЄДРПОУ 01412472) повідомляє, що чергові загальні збори акціо-

нерів відбудуться 25 квітня 2014 року о 14-00 годині за адресою: Луган-
ська обл., м Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 1-Е (приміщення за-
водоуправління, 1 поверх).

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах 
буде проводитися з 12-30 години до 13-45 години 25 квітня 2014 року за 
місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
а представникам акціонерів-паспорт та довіреність, оформлену згідно ви-
мог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 24 година 21 квітня 2014р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів до дати проведення річних загальних зборів, товариство надає ак-
ціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, у робочий час в 
робочі дні за адресою: м Сєвєродонецьк, вул.Пивоварова, 1-Е (приймаль-
на). Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами — Савієвський М.П. Телефон для довідок (06452) 4-14-87.

Перелік питань порядку денного:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

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

розгляду звіту Наглядової ради. 
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства
7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Това-

риства. Затвердження умов цивільно — правових договорів, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

8. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства. Затвердження умов цивільно — правових договорів, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Ревізійної комісії.

9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 4739 4808
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1145 1018
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1651 1236
Сумарна дебіторська заборгованість 234 940
Грошові кошти та їх еквіваленти 1543 1162
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1439 (782)
Власний капітал 3936 2106
Статутний капітал 2249 2249
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 803 2702
Чистий прибуток (збиток) 1944 (327)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 172998 172998
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 81 82

ПАТ «СКмЗ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «САНАТоРІй «ЗоЛоТИй ПЛЯЖ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2014 р. 
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який належав Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «АПАРЕЛЬ — 
КРИМ» (код ЄДРПОУ 37143570, мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. 
Лаврська, 16) в кiлькостi 519 896 простих iменних акцiй, що становив 
99,98% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi 
ПрАТ «Санаторiй «Золотий пляж», в повному обсязi перейшов у власнiсть 
Компанiї МОСТЕРIАКО ЛIМIТЕД (MOSTERIACO LIMITED) (юридична 
особа, зареєстрована у вiдповiдностi iз законодавством Республiки Кiпр 
26.06.2009 р., реєстрацiйний номер НЕ 251627, зареєстрована за адре-
сою: Нафплiу, 15, 2-й поверх, п/с 3025, м. Лiмасол, Кiпр). Внаслiдок цього 
розмiр пакету акцiй акцiонера — юридичної особи Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «АПАРЕЛЬ — КРИМ» зменшився з 519 896 про-
стих iменних акцiй, що становило 99,98% вiд загальної кiлькостi голосую-

чих акцiй у статутному капiталi ПрАТ «Санаторiй «Золотий пляж», до 
0 простих iменних акцiй, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосу-
ючих акцiй. Розмiр пакету нового акцiонера — юридичної особи 
МОСТЕРIАКО ЛIМIТЕД (MOSTERIACO LIMITED) становить 519 896 про-
стих iменних акцiй, що становить 99,98% вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй у статутному капiталi ПрАТ «Санаторiй «Золотий пляж».

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

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

2. Директор ПрАТ «Санаторій «Золотий пляж» о.С. Чобан, 
17.03.2014 р.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«АВТоБАЗА «ЧЕРНІГІВВоДБУД»
Правління приватного акціонерне товариство «Автобаза « Чернігіввод-

буд» (далі — Товариство) повідомляє, що 24 квітня 2014 року о 10.00 в 
приміщенні залу засідання за адресою Товариства: м. Чернігів, вул. Гон-
чарова,4 відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних 
напрямків роботи на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, затвер-
дження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за підсумками 
роботи за 2013 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності приватного 
акціонерного товариства « Автобаза «Чернігівводбуд «. (тис. грн.) 

 Найменування 
 Показника

Період
Звітний  Попере-

дній 
2013р. 2012р.

Усього активів 206.8 219,9
Основні засоби 179.8 197,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12.0 12,6
Сумарна дебіторська заборгованість 1.2 5,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 13.8 4,3
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 190.1 196,4
Статутний капітал 133.9 133,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 16.7 23,5
Чистий прибуток (збиток) -6.3 -63,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 535520 535520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складений на 18 квітня 2014 року (за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що по-
свідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на 
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 9.00 — 10.00, 
24 квітня 2014 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: м.Черні-
гів, вул. Гончарова 4, у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 9.00 до 17.00, 
посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — головний бухгалтер Стасюк Г.І. Телефони для довідок: 
(0462) 727601 

Голова правління  Чернушко м.В.

 ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПАТ «ПУТИЛЬСЬКИй ЛІСоКомБІНАТ»
8 травня 2014 року о 11.00 годині в приміщенні актового залу 

управління лісокомбінату за адресою : смт. Путила, вул. Україн-
ська 186, відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Путильський 
лісокомбінат» з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Заслуховування та затвердження звіту правління про господарсько- 

фінансову діяльність товариства за 2012 — 2013 роки, та затвердження 
рішень правління. 

4. Звіт Наглядової ради за 2012 — 2013 роки.
5. Заслуховування та затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 — 

2013 роки.
6. Прийняття рішення про ліквідацію ПАТ «Путильський лісокомбінат»
7. Обрання ліквідаційної комісії, або ліквідатора.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради, правління, ревізій-

ної комісії ПАТ «Путильський ЛК».
9.Затвердження порядку ліквідації товариства. 
10. Встановлення строків та порядку надання заяв про вимоги кредиторів.

основні показники фінансово — господарської діяльності 
підприємства.

Найменування показника  період
звітний
2013 рік

попередній 
2012 рік

Усього активів 2359 2654
Основні засоби 2214 2484
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 107 133
Сумарна дебіторська заборгованість 38 34
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1950) (1709)
Власний капітал 373 373
Статутний капітал 373 373
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1003 1054
Чистий прибуток (збиток) (390) (390)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 177325 177325
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

850 850

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

2 2

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 29

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 05.05.2014 р.

Для реєстрації акціонеру необхідно обов’язково мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу.

Представникам акціонерів — оформлену відповідно до чинного зако-
нодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.

З проектами рішень та іншими документами, які будуть виноситися на 
розгляд загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайоми-
тися за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 18 ( в кабінеті бухгалтерії), 
а також безпосередньо у день проведення зборів за місцем проведення 
зборів до їх початку.

Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного 
зборів, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів това-
риства не пізніше 20 днів до їх скликання.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем 
проведення зборів з 9-00 до 11-00 год.

Особа відповідальна за 
ознайомлення з документами
Алба М.С.
Тел. ( 03738) 2-12-49
Голова правління 
ПАТ «Путильський лісокомбінат»  П.м.Івонча 
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повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Това-
риства (код ЄДРПОУ 01264540, адреса місцезнаходження: 04074, м. Київ, 
вул. Резервна, 29), які відбудуться «18» квітня 2014 року за адресою: 
м. Київ, вул. Резервна, 29, ІІ поверх адміністративного корпусу, кімната 
переговорів.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 15.00 за місцем проведен-
ня Зборів у день проведення Зборів. Початок Зборів о 16.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — на 24 годину 14 квітня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціоне-

рів Товариства з повноваженнями, що закінчуються після закінчення роботи 
Зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Затвердження річного фінансового звіту, результатів діяльності та ба-
лансу Товариства за 2013 рік.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2013 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Зборів 
звертатись за місцезнаходженням Товариства: 04074 м. Київ, вул. Резерв-
на, 29, тел. /044/ 501-90-82.

Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним збо-
рів, відбувається за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка 
по п’ятницю) з 10.00 до 17.00 у відповідальної особи — ревізора Чорного Оле-
га Аркадійовича в кімнаті переговорів (ІІ поверх адміністративного корпусу), та 
в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів).

Для ознайомлення з проектами документів, пов’язаними з порядком 
денним Зборів, та для участі у Зборах акціонери повинні мати документи, 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДНІПРоПЕТРоВСЬКИй ТРУБНИй ЗАВоД» 

(код ЄДРПОУ 05393122) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться «23» квітня 2014 року о 12:00 годині за 
адресою: 49068, м. Дніпропетровськ, вул. маяковського, 31, 
конференц-зала заводоуправління, кімната 803.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 16.04.2014 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем 
проведення загальних зборів — 23.04.2014 р. з 10:00 год. до 11:30 год.

Для участі у загальних зборах необхідно мати, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів — також документи, що свідчать про 
повноваження представника, оформлені згідно з чинним законодавством 
України.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «ДТЗ» за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЗ» про результати діяльності за 2013 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 

2013 рік, підтверджених незалежним аудитором.
5. Затвердження фінансової звітності і балансу ПАТ «ДТЗ» за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), отри-

маного за 2013 рік.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, 

що будуть розглядатися на загальних зборах, за персональним запитом 
на адресу Товариства: 49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, 
Генеральному директору; особисто — у робочі дні з понеділка по п`ятницю 
з 9-00 до 16-00 за адресою Товариства. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний дирек-
тор Малигін Сергій Вадимович. Пропозиції з питань щодо порядку денного 
приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів за адре-
сою: 49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, Генеральному ди-
ректору. Телефон для довідок: (056) 736-52-08.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «ДТЗ»

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 789621 1015555
Основні засоби 545312 555065
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 153379 298393
Сумарна дебіторська заборгованість 78773 155089
Грошові кошти та їх еквіваленти 10673 1323
Непокритий збиток 669074 437329
Власний капітал - 302412 - 59903
Статутний капітал 86896 86896
Довгострокові зобов’язання 3929 12547
Поточні зобов’язання 1088104 1062911
Чистий збиток 242509 134679
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1055718 1055718
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на власні 
акції протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1720 2674

Генеральний директор ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» 
С.В. малигін

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЖИТо-

мИРСЬКИй КомБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРоБІВ» (код 
ЄДРПОУ 00290676, місцезнаходження — м. Житомир, вул. Промислова, 
буд. 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
(надалі за текстом — загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2014 року 
о 10 годині за адресою: м. Житомир, вул. Промислова буд.  10 в залі 
засідань Товариства на ІІ поверсі.

ПоРЯДоК ДЕННИй (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСЯТЬСЯ НА 
ГоЛоСУВАННЯ):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту на-

глядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2013 році.
6. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.
7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
вищевказаних договорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 25 квітня 
2014 року з 9.00 до 9-50 години. При собі акціонер повинен мати документ, 
який посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність 
на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до чинного 
законодавства України, та документ, який посвідчує особу.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, 
вул.  Промислова, буд. 10 (в кабінеті планового відділу Товариства), а в день 
проведення загальних зборів акціонерів — також у місці їх проведення. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — го-
ловний бухгалтер Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складається на 24 годину 18 квітня 2014 року.

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

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 124298 127640
Основні засоби 59501 56757
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 17078 19288
Сумарна дебіторська заборгованість 11706 17733
Грошові кошти та їх еквіваленти 34975 33862
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 16361 16909
Власний капітал 119246 119794
Статутний капітал 2205 2205
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3385 5984
Чистий прибуток (збиток) -548 -6841
Середньорічна кількість акцій, шт. 8820065 8820065
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 397 400

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «моБІЛЬНЕ СПЕцІАЛІЗоВАНЕ БмУ № 87 «АНТИСЕПТИК» 
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що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також до-
ручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право представ-
ляти інтереси акціонера, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог 
чинного законодавства. 

Найменування показника Період
звітний Попередній

Усього активів 1546,4 4202,9
Основні засоби 1118,8 3239,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 1085,3 98,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1585,5 263,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,7 27,8
Нерозподілений прибуток 156,4 211,8

Власний капітал 1353,9 1424,8
Статутний капітал 193,8 193,8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток) 156,4 211,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19375 19375
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 32

Генеральний директор Товариства  о.І. Казмірчук

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ!
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«моЛНІЯ», 
місцезнаходження: Україна, 07501, Київська область, Баришівський 

район, смт. Баришівка, вул. Торфяна, 26, повідомляє про те, що 23 квіт-
ня 2014 р. об 11:00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «Молнія», Код ЄДРПОУ 05407746, (на-
далі — Товариство/ «ПАТ «Молнія»).

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«Молнія»;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-

глядової ради ПАТ «Молнія» за 2013 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-

конавчого органу ПАТ «Молнія» за 2013 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ре-

візійної комісії ПАТ «Молнія» за 2013 рік;
6. Затвердження річного звіту ПАТ «Молнія» за 2013 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Молнія».
Річні загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнаходжен-

ням Товариства (кімната № 44).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів 

ПАТ «Молнія», які призначені на 23 квітня 2014 року, відбудеться 23 квітня 
2014 року за місцезнаходженням Товариства (кімната № 44) з 10 години 
00 хвилин по 10 годину 50 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів — 
довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 16 квітня 2014 року.

Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із по-
рядком денним загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства (кім-
ната № 45) в робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год.

Телефон для довідок: (04576) 5-16-61.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-

тами — Директор Ящинський Павло Анатолійович.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника період

звітний попередній 
Усього активів 12409 10484
Основні засоби 5242 5092
Довгострокові фінансові інвестиції 90 155
Запаси 4514 2706
Сумарна дебіторська заборгованість 2559 2530
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 1
Нерозподілений прибуток (6737) (6468)
Власний капітал 3493 3762
Статутний капітал 10000 10000
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 8916 6722
Чистий прибуток (збиток) (269) (2250)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 146 160

Директор  Ящинський П.А.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
СП ПРАТ «СофРАХІм», 

що розташоване за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павло-
град, вул. Заводська, 44, повідомляє про проведення Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2014 року в м. Павлоград по 
вул. Заводскій, 44, в приміщенні заводоуправління Державного під-
приємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хіміч-
ний завод» в кімнаті 1 об 11.00. 

Початок реєстрації акціонерів з 10.00 до 10.30 год. 18 квітня 2014 року. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 
складений станом на 24:00 14.04.2014 р.

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

затвердження регламенту і порядку проведення зборів.
2. Звіт дирекції Товариства про результати виробничо-господарської 

діяльності підприємства за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
5. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отри-

мання дивідендів, порядок та строки їх виплат.
6. Затвердження бюджету Товариства на 2014 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльнос-
ті протягом 2014 року та першого кварталу 2015 року.

8. Прийняття рішення про кредитування Товариства в 2014-2015 ро-
ках.

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

Найменування показника Період
звітний попередній 

Усього активів 18874 17 757
Основні засоби 4015 3 547
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 4005 3 441
Сумарна дебіторська заборгованість 6414 4 657
Грошові кошти та їх еквіваленти 1315 1 212
Нерозподілений прибуток 12346 12 213
Власний капітал 14573 14 044
Статутний капітал 281 281
Довгострокові зобов’язання та забезпечення - -
Поточні зобов’язання 4301 3 713
Чистий прибуток (збиток) 1029 1 584
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1124000 1124000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 55 55

Відповідно ст.36 «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, 
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів кожен акціонер має можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Павлоград, вул. За-
водська, 44 в приміщенні офісу СП ПРАТ «Софрахім» у робочі дні: з 
понеділка по п’ятницю, у робочий час: з 8.00 до 17.00. Також, за заявою 
акціонера, у строк не пізніше 15 днів до дати проведення зборів, докумен-
ти, необхідні для прийняття рішення, можуть бути надіслані поштою.

Відповідальна особа — головний бухгалтер Шевцова С.О.
Дирекція СП ПРАТ «Софрахім»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Атамар» (м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, к.43, код ЄДРПОУ 
23383392)

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25.04.2014 р., 
10.00 година, м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, к.43.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 09.15 по 09.45.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 19.04.2014 р.

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

1) Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, 
обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2) Розгляд звiтів наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної 
комiсiї товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-

гляду звiтів за 2013 рiк.
3) Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк. Визначення 

порядку покриття збиткiв товариства.
4) Обрання та відкликання членів наглядової ради товариства, ви-

конавчого органу та ревізійної комісії; затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними; 
встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами наглядової ради.

5) Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися товариством протягом одного року, та надання повноважень на 
укладання таких угод.

5. Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з по-
рядком денним зборiв, за адресою: м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, к.43. 
Вiдповiдальна особа за ознайомлення акцiонерiв з документами  — 
Покрасьон Сергій Євгенійович, тел. (044)2544235.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТАЛАН» 
(код ЄДРПОУ 24249690, місцезнаходження: 03036, м. Київ, Повітрофлот-
ський проспект, 89) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів які відбудуться 22 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, Пові-
трофлотський проспект, 89, ПрАТ «ТАЛАН», кабінет директора. По-
чаток зборів о 15-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників 
проводиться з 14.30 до 14.45 за місцем та в день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 16 квітня 2014 року.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 р., визначення основних на-
прямків діяльності на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 р. про діяль-
ність Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевір-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для прове-

дення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, Повітрофлот-
ський проспект, 89, ПрАТ «ТАЛАН», кабінет директора, а в день проведення 
Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова правління Про-
ноза Наталія Вікторівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів 
приймаються за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 89, ПрАТ «ТА-
ЛАН», кабінет директора. Довідки за телефоном: (044) 249-00-72

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2219,7 2240,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,5 -
Сумарна дебіторська заборгованість 206,3 129,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,5 68,9
Нерозподілений прибуток 20,6 28,8
Власний капітал - -
Статутний капітал 265,0 265,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 35,2 32,9
Чистий прибуток (збиток) (8,2) (182,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26500 26500
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

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Го-
лова Правління Проноза Н.В.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНоГо 
АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИй 

АВІАцІйНо-ТЕХНІЧНИй цЕНТР»
Приватне акціонерне товариство «Український авіаційно-технічний 

центр» (далі — Товариство) повідомляє, що «25» квітня 2014 року о 
15:00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлот-
ський, 93, у кабінеті Генерального директора відбудуться чергові За-
гальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у 
Загальних зборах починається о 14:00 та закінчується о 14:45 годині 
«25» квітня 2014 року. Датою складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах акціонерів, є «21» квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах 

акціонерів Товариства:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних 

зборів акціонерів Товариства (Про обрання лічильної комісії, секретаря 
Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи Загальних 
зборів акціонерів).

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Това-
риства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків Ревізора.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Прийняття рішення про схвалення вчинення значного правочину. 

Визначення характеру та вартості. Обрання особи уповноваженої на під-
писання відповідного правочину та вчинення інших пов’язаних дій.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками ро-
боти Товариства у 2013 році, затвердження нормативів розподілу прибут-
ку Товариства на 2014 рік.

Для реєстрації акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу; представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо підготовки до 
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
«25»  квітня 2014 року, звернувшись до вказаної нижче контактної особи 
за телефоном або засобами електронної пошти.

Контактна особа з питань підготовки Загальних зборів акціонерів: По-
ліщук Валерій Юрійович.

Телефон: (044) 249-01-13, E-mail: uatc@meta.ua.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

01.01.2014 01.01.2013
Усього активів 2147 2248
Основні засоби 1206 1274
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 201 214
Сумарна дебіторська заборгованість 548 607
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 66
Нерозподілений прибуток - 2073 -1578
Статутний капітал 2693 2693
Поточні зобов’язання 1527 1083
Чистий прибуток (збиток) -495 -791
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 80 81

Генеральний директор ПрАТ «УАТц»  В.Ю. Поліщук

ПрАТ «АТАмАР»
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6. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства тис.грн. 2013/2012р.р.): Усього активів: 333,2/340,0; Основ-
ні засоби: 0/0; Довгострокові фінансові інвестиції: 0 / 0; Запаси: 0,6/0,6; 
Сумарна дебіторська заборгованість: 206,7/213,5; Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 0,0/0,0; Нерозподілений прибуток: 215,8/222,6; Власний 
капітал: 303,1/309,9; Статутний капітал: 87,3/87,3; Довгострокові 
зобов’язання: 0/0: Поточні зобов’язання: 8,6/8,6; Чистий прибуток (зби-
ток): (6,8)/(208,4); Середньорічна кількість акцій (шт.): 174600/174600; 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0/0; Загаль-
на кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пері-
од: 0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 1/1.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства: Генеральний директор Покрасьон Сергій євгені-
йович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ 
ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00293628), далі — Товариство, місце знаходження 
якого: м. Харків, проспект Московський, 297, повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товари-
ства, які відбудуться 24.04.2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Хар-
ків, проспект московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах за місцем їх проведення в день їх проведення: початок реєстра-
ції — 09:00; закінчення реєстрації — 09:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах: 24 година 17.04.2014 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах необхідно надати:

- акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (пас-

порт), та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосу-
вання, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівни-
ків юридичних осіб — паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних 

Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та 
Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висно-
вку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності 
Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства 
за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження роз-
міру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття такого рішення.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)  
за 2013 р.

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИй 
ПЛИТКоВИй ЗАВоД»

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 638322 566751

Основні засоби 276098 228195
Довгострокові фінансові інвестиції 111 111
Запаси 64846 68597
Сумарна дебіторська заборгованість 262123 220129
Грошові кошти та їх еквіваленти 6900 6809
Нерозподілений прибуток 362800 255636
Власний капітал 382800 275636
Статутний капітал 20000 20000
Довгострокові зобов’язання 107489 122286
Поточні зобов’язання 148033 168829
Чистий прибуток (збиток) 116564 100027
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець пері-
оду (осіб)

1124 1087

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійсню-
ється за місцем знаходженням Товариства: м. Харків, проспект Москов-
ський, 297, (адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за 
письмовою заявою на ім’я Голови правління у робочі дні: понеділок — 
п’ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх про-
ведення з 09:00 до 09:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Пономарьов С.М.

Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.
Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюєть-

ся на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депози-
тарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвід-
чує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депози-
тарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберіга-
ються належні йому акції Товариства.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну 
систему України», акціонери зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до 
депозитарної установи — ПАТ «ВіЕйБі Банк» (або іншої депозитарної уста-
нови) та (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на акції на свій ра-
хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі не 
виконання акціонерами даного зобов’язання, акції акціонера з 12.10.2014 
року не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні 
на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод» 
о.о. єфімов

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХАРКІВСЬКИй ПЛИТКоВИй ЗАВоД»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «УПТК»
1.2 Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне 

товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 16476514
1.4 Місцезнаходження емітента: 03134 м. Київ, вул. Семиренка, 1-Б
1.5 Міжміській код, телефон та факс емітента: (044)407-68-27, 

(044)403-09-09
1.6 Електронна поштова адреса емітента: uptk_uptk@ukr.net
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://id669.smida.gov.ua/
1.8 Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів від 15 березня 2014 року 

було прийняте рішення про зміну (продовження)складу посадових 
осіб емітента.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 15.03.2014 р. — 
обрано на посаду Генерального директора ПрАТ «УПТУ» терміном на 
три роки Чміля Миколу Мусійовича (Паспорт СН 157510 від 
09.04.1996 р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою 
в статутному капіталі в розмірі 0,8 %. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду генерального дирек-
тора ПрАТ «УПТК»; заст. генерального директора ПАТ «НВП «Сатурн» 
з фінансових питань.

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

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

Генеральний директор Чміль м.м.,  17.03.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УПТК»
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДАШУКІВСЬКІ БЕНТоНІТИ» (надалі – Товариство)

код ЄДРПОУ 00223941
місцезнаходження: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, 

вул. Залізнична 6, 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) 

відбудуться 23 квітня 2014 року о 12.00 год. за адресою (місце прове-
дення): Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, 

вул.  Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актова зала (каб. № 17).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних збо-
рів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Това-
риства.

2. Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради. 

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2013р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-
сумками роботи Товариства у 2013 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства. 

9. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та 
членами Наглядової ради Товариства.

10. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвер-
дження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

11. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого 
рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних 
правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповід-
но до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
Товариства здійснюватиметься 23 квітня 2014р., з 10.30 до 11.30 год., за міс-
цем проведення зборів: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, 
вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актова зала (каб. № 17).

Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 16 квітня 2014 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціоне-
ра, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифі-
кує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно 
вимог чинного законодавства України. 

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська область, Лисянський 
район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, кабінет 
№  4 юрисконсульта, у робочі дні з 10.00 до 11.00 год. У день проведення 
загальних зборів Товариства у місці проведення зборів з 10.30 до 11.30 год. 
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є юрисконсульт Багателя Андрій Олексійович.

Телефон для довідок: (04749) 6-23-30
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
2012 рік 2013 рік

Усього активів 149364 146078
Основні засоби 66981 62679
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14812 15430
Сумарна дебіторська заборгованість 65050 64537
Грошові кошти та їх еквіваленти 447 473
Нерозподілений прибуток 21154 16977
Власний капітал 63944 61905
Статутний капітал 13720 13720
Довгострокові зобов’язання 49531 28241
Поточні зобов’язання 35889 55932
Чистий прибуток (збиток) -8247 -4277
Середньорічна кількість акцій (шт.) 54879 54879
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 308 300

Голова правління
ПАТ «Дашуківські бентоніти»  фріндт Ю.Л.

м.п. 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-

ному виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ То-
ВАРИСТВо «ТАУРУС ГРУП»

1.2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

35311357

1.4. Місцезнаходження 
емітента

01010 Україна м. Київ вул. Суворова, 
буд. 4

1.5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

0442053281 

1.6. Електронна поштова 
адреса емітента 

taurus-group@emitent.net.ua

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

http://35311357.smida.gov.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/делiстингу 
цiнних паперiв на фондовiй бiржi

2. Текст повідомлення
12.03.2014 операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про пере-

ведення цiнних паперiв ПАТ «Таурус груп» до Котирувального списку ПФТС 
2-го рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28. правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

Рiшення набуває чинностi з 13.03.2014 року.
13.03.2014 року емiтенту стало вiдомо про включення цiнних паперiв 

емiтента у лiстинг ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».
Дата дiї - 13.03.2014
Дiя - лiстинг
Найменування фондової бiржi - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»
Вид ЦП - акцiя 
Номiнальна вартiсть - 0,25 грн.
Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 342 400 000 шт.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 
100 %

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 
та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних 
паперiв, щодо яких вчинена дiя - 10.06.2010 р., № 385/1/10, Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя - акцiя проста iменна бздокументарної форми випуску

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення 
про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента - рiшення 
(наказ) Генерального директора 1203/14-1 вiд 12.03.2014 р. про включення 
в лiстинг ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» цiнних паперiв Товариства.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний Директор _____ Добровольська олена миколаївна

М.П.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРАЇНСЬКА фІНАНСоВА ГРУПА» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
14285934
1.4. Місцезнаходження емітента 
01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, 77
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
44-278-64-81 44-278-64-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента
ostalena@ufg.com.ua 
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IIІ. 
Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення 

статутного капіталу.
2. Текст повідомлення 

11 березня 2014 року Позачерговими загальними зборами Акціонерів 
ПрАТ «УФГ» було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу 
ПрАТ «УФГ» шляхом зменшення номінальної вартості акцій. 

Причинами, що обумовили прийняття рішення про зменшення статут-
ного капіталу ПрАТ «УФГ» є зменшення обсягу операцій, що здійснюються 
ПрАТ «УФГ» відповідно до його статутної діяльності.

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про зменшення 
статутного капіталу ПрАТ «УФГ»: 72 100 000,00 (Сімдесят два мільйони 
сто тисяч) гривень.

Зменшення статутного капіталу ПрАТ «УФГ» здійснюється шляхом 
зменшення номінальної вартості акцій ПрАТ «УФГ» на суму 30 642 500,00 
(Тридцять мільйонів шістсот сорок дві тисячі п’ятсот) гривень, що складає 
42,5% розміру статутного капіталу ПрАТ «УФГ». 

Розмір статутного капіталу ПрАТ «УФГ» після зменшення:  
41 457 500,00 (Сорок один мільйон чотириста п’ятдесят сім тисяч п'ятсот) 
гривень. 

Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих 
акцій, щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого ор-
гану, яким належать акції емітента станом на день прийняття рішення про 
зменшення статутного капіталу: Голова Наглядової ради ПрАТ «УФГ» Ба-
бич Валерій Георгійович – 1 792 214 штук акцій, що складає 99,4293% у 
загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «УФГ».

Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих 
акцій, акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій 
станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу: 
Фізична особа - 1 792 214 штук акцій, що складає 99,4293% у загальній 
кількості голосуючих акцій ПрАТ «УФГ».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Голова Правління  о.А. Татуріна 
12.03.2014

До уваги акціонерів ПрАТ «ТАмАРА»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАМАРА», код ЄДРПОУ 

20314344, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів. 
Загальні збори відбудуться «18» квітня 2014 року о 11.00 за адресою 
м.Донецьк, вул.Артема, буд.116.

Реєстрація учасників зборів відбудеться «18» квітня 2014 року з 10.30 
по 10.50. Право участі у Загальних зборах акціонерів мають особи, що 
включені до переліку власників акцій станом на 24.00 « 14 » квітня 
2014  року. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження осо-
би (для представників акціонерів). Акціонери можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень  з питань  порядку денного 
за місцем знаходження товариства  - м.Донецьк, вул.Артема, буд.116 (від-
повідальний за ознайомлення – Директор ПрАТ «Тамара» Т.Т.Колеснік), до 
дати проведення зборів в робочі дні : понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а  
в день проведення зборів – за місцем їх проведення.

Порядок денний:
1. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013р.;
2. Звіт ревізора Товариства;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту 

Ревізора;
4. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2013  рік;
5. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік та прийняття рішення про 

виплату дивідендів за підсумками 2013 року;
6. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2014р.;
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом 2014 року.
8. Обрання аудитора Товариства.
Додаткова інформація до звіту Директора (тис.грн.): 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 93,5 77,3
Основні засоби 29,1 20,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 13,5 13,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 49,8 41,8
Нерозподілений прибуток 31,0 14,5
Власний капітал 78,8 62,3
Статутний капітал 41,4 41,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 14,7 15,0
Чистий прибуток (збиток) 16,5 0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 82820 82820
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

Директор ПрАТ «Тамара»  Т.Т.Колеснік

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо "АЗIАТСЬКо-
єВРоПЕйСЬКИй ГАЗоВИй 
ТЕРмIНАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 32883302
3. Місцезнаходження 98329, м.Керч, вул. Цементна 

слободка, б. 51
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06561) 61993 (06561) 61996

5. Електронна поштова адреса aegas@front.ru
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

aegas.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Азiатсько-

Європейський газовий термiнал» (Протокол №1) вiд 15.03.2014 р. було 
прийнято рiшення припинити повноваження в.о. генерального директора 

Хрушкова Сергiя Андрiйовича та призначити на посаду генерального ди-
ректора Хрушкова Сергiя Андрiйовича. 

Посадова особа займала посаду в.о. генерального директора згiдно 
Протоколу №24 засiдання Наглядової ради ПрАТ «Азiатсько-Європейський 
газовий термiнал» вiд 27.02.2013 р.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Азiатсько-
Європейський газовий термiнал» (Протокол №1) вiд 15.03.2014 р. було 
прийнято рiшення призначити на посаду генерального директора Хрушко-
ва Сергiя Андрiйовича.

Посадова особа займала посаду в.о. генерального директора згiдно 
Протоколу №24 засiдання Наглядової ради ПрАТ «Азiатсько-Європейський 
газовий термiнал» вiд 27.02.2013 р. До цього, попереднє мiсце роботи 
ПП  «Нiкопольгазпромсервiс» - заступник директора.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, часткою в статутному капiталi 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 Хрушков Сергiй Андрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.03.2014
(дата)
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство «Науково-дослiдний 
iнститут гiрничої механiки 
iменi М.М. Федорова»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00174094
3. Місцезнаходження емітента 83055 м.Донецьк 

пр.Театральний буд.7
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 305-16-91, 337-26-23 
(062) 305-16-91, 337-26-23

5. Електронна поштова адреса емітента mail@niigm.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.niigm.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження голови правлiння Грядущего Бориса Абрамовича (пас-

порт: серiя ВВ номер 112169 виданий Ворошиловським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй обл. 26.11.1997) припиненi згiдно рiшення Наглядової 
ради Товариства (Протокол № 2 вiд 13.03.2014 р. ). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На цiй посадi перебував 12 рокiв. 

Повноваження заступника голови правлiння Соломенцева Костянтина 
Анатолiйовича (паспорт: серiя ВВ номер 012922 виданий Ворошиловським 
РВ ДМУ УМВС України в м.Донецьку 20.10.1997) припиненi згiдно рiшення 
Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 вiд 13.03.2014 р. ). Володiє 
часткою в статутному капiталi товариства 0,0538%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебував 3 роки. 

Повноваження члена правлiння Грядущего Кирила Володимировича 
(паспорт: серiя ВВ номер 796610 виданий Куйбишевським РВДМУ України 
в Донецькiй обл. 20.04.1999 20.04.2009) припиненi згiдно рiшення Наглядо-
вої ради Товариства (Протокол № 2 вiд 13.03.2014 р. ). Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. На цiй посадi перебував з 26.04.2013 р. 

Повноваження голови Наглядової ради Баглiкова Геннадiя Євгеновича 
(паспорт: серiя КС номер 159685 виданий Київським РВ ДМУ УМВС Украї-
ни в Донецькiй обл. 30.07.2002) припиненi згiдно рiшення загальних зборiв 
Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ) та рiшення Наглядової 
ради Товариства (Протокол № 1 вiд 13.03.2014 р.). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На цiй посадi перебував з 2010 року. 

Повноваження члена Наглядової ради Фаслера Олександра Вiкторовича 
(паспорт: серiя ВС номер 478647 виданий Київським РВ ДМУ УМВС Украї-
ни в Донецькiй областi 06.10.2000) припиненi згiдно рiшення загальних 
зборiв Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ) та рiшення На-
глядової ради Товариства (Протокол № 1 вiд 13.03.2014 р.). Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. На цiй посадi перебував 3 роки. 

Повноваження члена Наглядової ради Чехлатого Миколи Олександро-
вича (паспорт: серiя ВС номер 845681 виданий Куйбишевським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй областi 10.02.2001) припиненi згiдно рiшення 
загальних зборiв Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ) та 
рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 вiд 13.03.2014 р.) та 
рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 вiд 13.03.2014 р.). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На цi посадi перебував 3 роки. 

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Стешенко Владлена Олексан-
дровича (паспорт: серiя ВВ номер 855337 виданий Кiровським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй обл. 07.07.1999) припиненi згiдно рiшення за-
гальних зборiв Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.02000%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебував 5 рокiв.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Чаплюк Наталiї Iванiвни (пас-
порт: серiя ВВ номер 350103 виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi 14.03.1998) припиненi згiдно рiшення загальних зборiв 
Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На цiй посадi перебувала 5 рокiв. 

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Єсiпенко Галини Миколаївни 
(паспорт: серiя ВВ номер 440182 виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС Укра-

Їни в м.Донецьку 06.05.1998) припиненi згiдно рiшення загальних зборiв 
Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.00153%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебувала 5 рокiв. 

Голову правлiння Соломенцева Костянтина Анатолiйовича (паспорт: 
серiя ВВ номер 012922 виданий Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в 
м.Донецьку 20.10.1997) обрано на посаду згiдно рiшення Наглядової ради 
Товариства (Протокол № 2 вiд 13.03.2014 р. ). Володiє часткою в статутно-
му капiталi товариства 0,0538%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Обрано на 5 рокiв , iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - член правлiння, заступник голови правлiння. 

Заступника голови правлiння Грядущего Кирила Володимировича (пас-
порт: серiя ВВ номер 796610 виданий Куйбишевським РВДМУ України в 
Донецькiй обл. 20.04.1999 20.04.2009) обрано на посаду згiдно рiшення 
Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 вiд 13.03.2014 р. ). Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Обрано на 5 рокiв , iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - заступник завiдувача вiддiлу iнтелектуальної власностi, 
заступник завiдувача фiнансово-виробничого вiддiл, член правлiння. 

Члена правлiння Грядущего Володимира Борисовича (паспорт: серiя ВС 
номер 796880 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 
30.01.2001) обрано на посаду згiдно рiшення Наглядової ради Товариства 
(Протокол № 2 вiд 13.03.2014 р. ). Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на 5 рокiв, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - провiдний науковий 
спiвпрацiвник, завiдувач лабораторiєю обладнання шахтного пiдйому.

Голову Наглядової ради Грядущего Бориса Абрамовича (паспорт: серiя 
ВВ номер 112169 виданий Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй обл. 26.11.1997) обрано на посаду згiдно рiшення загальних 
зборiв Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ) та рiшення На-
глядової ради Товариства (Протокол № 1 вiд 13.03.2014 р.). Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Обрано на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - голова правлiння. 

Члена Наглядової ради Баглiкова Геннадiя Євгеновича (паспорт: серiя 
КС номер 159685 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй  обл. 
30.07.2002) обрано на посаду згiдно рiшення загальних зборiв Товариства 
(Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ) та рiшення Наглядової ради Товари-
ства (Протокол № 1 вiд 13.03.2014 р.). Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на 
3  роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник 
начальника вiддiлу, голова наглядовоїх ради. 

Члена Наглядової ради Хiневич Ольгу Вiкторiвну (паспорт: серiя ВК но-
мер 446515 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 
25.12.1997) обрано на посаду згiдно рiшення загальних зборiв Товариства 
(Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ) та рiшення Наглядової ради Товари-
ства (Протокол № 1 вiд 13.03.2014 р.). Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на 
3  роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт, 
юрист, завiдуюча юридичним сектором фiнансово-виробничого вiддiлу. 

Голову Ревiзiйної комiсiї Лясковець Тетяну Миколаївну (паспорт: серiя 
ВК номер 426783 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ ГУМВС 
України Донецької областi 27.11.2007) обрано на посаду згiдно рiшення за-
гальних зборiв Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ). Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Обрано на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - завiдуюча сектором енергозбереження. 

Члена Ревiзiйної комiсiї Бугайова Анатолiя Валентиновича (паспорт: 
серiя ВС номер 635789 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi 25.12.2000) обрано на посаду згiдно рiшення загальних 
зборiв Товариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ). Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Обрано на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5  рокiв - старший науковий працiвник, завiдуючий лабораторiєю. 

Члена Ревiзiйної комiсiї Волкову Аллу Олександрiвну (паспорт: серiя ВК 
номер 368109 виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй 
областi, 05.04.2007) обрано на посаду згiдно рiшення загальних зборiв То-
вариства (Протокол № 1/2014 вiд 13.03.2014 р. ). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Обрано на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
бухгалтер, заступник головного бухгалтера.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння _______ Соломенцев Костянтин Анатолiйович

М.П.
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПТАХофАБРИКА «УКРАЇНА».

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика 
«Україна», код ЄДРПОУ 05477066, Київська область, Васильківський ра-
йон, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє вас, що 
«22» квітня 2014 року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні 
загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахофа-
брика «Україна» за адресою: Київська область, Васильківський район, 
село Зелений Бір (Крушинка), вулиця освіти, будинок 2, Зеленобір-
ський Будинок культури, хол. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 
з 11-00 годин до 11-45 годин за місцевим часом. 

У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь 
особи, включені до переліку, складеного станом на 24 годину 15 квітня 
2014 року, та які мають право на таку участь або їх уповноважені пред-
ставники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного 
законодавства.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та 
документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Птахофабрика «Україна»:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження умов договору із збе-

рігачем про виконання повноважень лічильної комісії. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності То-

вариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу 

Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за ре-

зультатами діяльності у 2013 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік.
9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

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

13. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ре-
візійної комісії від імені Товариства.

16. Затвердження змін до Статуту Товариства.
17. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових вну-

трішніх положень Товариства.
18. Про надання згоди на підписання Публічним акціонерним товари-

ством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством 
«УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору поруки в якості забезпе-
чення зобов’язань за: а) кредитним договором №210-СВ від «14» листо-
пада 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до 
нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ, 
Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» 
та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповід-
ності з яким БАНК надає  у кредит грошові кошти  у сумі 7.300.000,00 (сім 

мільйонів триста  тисяч) доларів США із сплатою процентів у розмірі 
8  (вісім цілих) % річних та ставки LIBOR (відповідно до валюти Частки) 
для відповідної тривалості відсоткового періоду  або  іншій сумі або роз-
мірах, що можуть бути погоджені шляхом внесення змін до кредитного 
договору та строком до 30 червня 2014 року; б) договору про надання 
овердрафту № 97-СB від «13» серпня 2012 року (зі змінами та доповне-
ннями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до ньо-
го), що укладений між БАНКОМ та Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «ЯСЕНСВІТ» у відповідності з яким Банк надає  кредит у формі 
овердрафту в межах ліміту у розмірі  24 000 000.00 (двадцять чотири 
мільйони) гривень із сплатою процентів за відсоткової ставкою, яка пого-
джується сторонами,  договір про надання овердрафту та строком до 
30  червня 2014  року.

19. Про надання згоди на підписання Публічним акціонерним товари-
ством «Птахофабрика «Україна» з Публічним акціонерним товариством 
«УніКредит Банк» (надалі – «БАНК») договору про внесення змін до Дого-
вору застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського но-
таріального округу Заєць І. О. 24 грудня 2012 року та зареєстрованого за 
№  7319. Максимальний розмір вимоги БАНКУ за забезпеченим договором 
застави зобов’язання становить 104 440 000,00 (сто чотири мільйона чоти-
риста сорок тисяч) гривень зі строком виконання забезпеченого 
зобов’язання до 30 червня 2014 року. Вартість предмета застави складає 
47 616 694.62 гривні (сорок сім мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шіст-
сот дев’яносто чотири гривні 62 копійок).

20. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів. 
21. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Птахофабрика «Україна» 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
2013 2012

Усього активів 85383 88562
Основні засоби 49762 47051
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 139 164
Сумарна дебіторська заборгованість 35412 41323
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 20
Нерозподілений прибуток 62769 62873
Власний капітал 18570 18570
Статутний капітал 18570 18570
Довгострокові зобов'язання 3612 6873
Поточні зобов'язання 3216 5240
Чистий прибуток (збиток) (104) (25)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 74284092 74284092
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)

18 18

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 
річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська об-
ласть, Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 11, 
адмінбудівля, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з 8-00 до 
13-00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – Сапож-
нік Віталій Володимирович, тел. (04571) 6-08-44. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення.

Наглядова рада ПАТ «Птахофабрика «Україна»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЕЛЕК-
ТРо» скликає загальні збори акціонерів 21.04.2014р. о 09.30 за адре-
сою: Херсонська обл., м.цюрупинськ, вул.Стаханова, 61, з таким 
порядком денним: 1.Звіт про результати діяльності за 2013р. 2.Звіт на-
глядової ради, звіт та висновки ревізора. 3.Затвердження результатів 
діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р. 4.Затвердження на 
посаді директора товариства. 5.Про реорганізацію ПрАТ «Електро» 
шляхом перетворення в ТОВ «Електро». 6.Призначення комісії з при-
пинення (реорганізації) товариства. 7. Затвердження плану перетворен-
ня. 8.Затвердження умов обміну акцій ПрАТ «Електро» на частки у ста-
тутному фонді ТОВ  «Електро».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - 15.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час 
у приймальні, звернувшись до директора Тищенко Н.А. Реєстрація учас-
ників зборів 21.04.14 з 09.00 до 09.30 за зазначеною адресою. При собі 
мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(2013р./2012р.): Усього активів 1539/1291. Основні засоби 564/625. Дов-
гострокові фінінвестиції 2/2. Запаси 72/294. Сумарна дебіторська забор-
гованість 901/353. Грошові кошти та їх еквіваленти 0/17. Нерозподіле-
ний прибуток 153/147. Власний капітал 479/474. Статутний капітал 
181/181. Поточні зобов’язання 1060/817. Чистий прибуток 6/9. Кількість 
акцій 30118/30118. Чисельність працівників 15/17.
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-

ному виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування 
емітента 

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕ-
НоЮ ВIДПоВIДАЛЬ-
НIСТЮ «IНВЕСТИцIйНI 
БIЗНЕС РIШЕННЯ»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

36845852

1.4. Місцезнаходження емітента 01010 м. Київ вул. Суворова, буд. 4
1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044)387-41-85 (044)387-41-85

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента 

оffice@ibr-ua.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://ibr-ua.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв на 
фондовiй бiржi

2. Текст повідомлення
13.03.2014 Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про пе-

реведення облiгацiй дисконтних iменних (серiї В) ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНI 
БIЗНЕС РIШЕННЯ» до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня у 
вiдповiдностi з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

Рiшення набуває чинностi з 14.03.2014 року.
Дата дiї - 13.03.2014
Дiя - лiстинг
Найменування фондової бiржi - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»
Вид ЦП - облiгацiї 
Номiнальна вартiсть - 1000,00 грн.
Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 125 000 шт.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчи-

нена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 100 %
Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних 

паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю ви-
пуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 01.11.2013 р., № 206/2/2013, 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя - облiгацiя дисконтна iменна бздокументарної форми випуску

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення 
про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента - рiшення 
(наказ) директора 1303-1/14 вiд 13.03.2014 р. про включення в лiстинг 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» цiнних паперiв Товариства 

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Литвин Кирило миколайович
  М.П.

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 «IНСТИТУТ 
ДоНЕцЬКИй ПРомТРАНС-
ПРоЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ 02494851
3. Місцезнаходження 83050, мiсто Донецьк, вулиця Рози 

Люксембург, будинок 26-А
4. Міжміський код, телефон та факс +38 062 304 64 65 +38 062 304 64 65
5. Електронна поштова адреса dptp@planet.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ptp.dn.ua/emit.html

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

Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПРАТ «IДПТП» (далi - 
Емiтент) № 34 вiд 13.03.2014 р. прийняте рiшення:

Припинити з 13.03.2014 року повноваження члена Наглядової ради Емiтента 
Прасолової Лариси Миколаївни, яка перебувала на данiй посадi з 02.09.2013 р. 
Пiдстава: заява Прасолової Лариси Миколаївни. Часткою в статутному капiталi 
Емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Зазначена посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

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 Хутов Руслан Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.03.2014
(дата)

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-

ному виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування 
емітента 

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕ-
НоЮ ВIДПоВIДАЛЬ НIСТЮ 
«єВРоПА-фАКТоРИНГ»

1.2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

38472393

1.4. Місцезнаходження емітента 83017 м. Донецьк бул. Шевченка, 
буд. 27

1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(062)345-16-71 (062)345-16-71

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@europe-factoring.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http: europe-factoring.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв на 
фондовiй бiржi

2. Текст повідомлення
13.03.2014 Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про пе-

реведення облігацій дисконтних іменних (серії В) ТОВ «ЄВРОПА ФАКТО-
РИНГ» до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня у вiдповiдностi з пунк-
том 5.28. Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

Рiшення набуває чинностi з 14.03.2014 року.
Дата дiї - 13.03.2014
Дiя - лiстинг
Найменування фондової бiржi - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»
Вид ЦП - облiгацiї 
Номiнальна вартiсть - 1000,00 грн.
Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 150 000 шт.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчи-

нена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 100 %
Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних 

паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю ви-
пуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 31.10.2013 р., № 204/2/2013, 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя - облiгацiя дисконтна iменна бздокументарної форми випуску

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення 
про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента - рiшення 
(наказ) директора 1-1303/14 вiд 13.03.2014 р. про включення в лiстинг 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» цiнних паперiв Товариства

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Габрильчук Вадим олександрович
              М.П.
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мАЛИНоВЕ»

ПоВІДомЛЕННЯ
Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ», 

код ЄДРПОУ 30249520, Київська область, Рокитнянський район, село Ро-
машки, вулиця Леніна, будинок 22 А, повідомляє вас, що «23» квітня 
2014  року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні 
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» за 
адресою: Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, ву-
лиця Леніна, будинок 22 А. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 
11-00 годин до 11-45 годин за місцевим часом. 

У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку, складеного станом на 16.04.2014 року, та які мають 
право на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформ-
ленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та 
документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування (порядок денний) 

річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «мАЛИНоВЕ» наступний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства. 
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності То-

вариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу 

Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за ре-

зультатами діяльності у 2013 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік.
9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

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

13. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також об-

рання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ре-
візійної комісії від імені Товариства.

16. Затвердження змін до Статуту Товариства.
17. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових вну-

трішніх положень Товариства.
18. Про надання згоди на укладання Товариством правочинів.
19. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «мАЛИНоВЕ» 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
2013 2012

Усього активів 90750 91852
Основні засоби 30421 32661
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 53 463
Сумарна дебіторська заборгованість 60256 58696
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 32
Нерозподілений прибуток 87507 91484
Власний капітал 100 100
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4297 1425
Чистий прибуток (збиток) (3977) 1666
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100000 100000
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)

12 15

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 
річних загальних зборів шляхом надання відповідних документів та проек-
ту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у 
якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної 
особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кіль-
кість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка 
з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату 
подання письмового запиту, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – Пере-
клад Валентина Вікторівна, тел. (044) 585-16-43. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів прий-
маються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведен-
ня.

Наглядова рада ПАТ «мАЛИНоВЕ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛ-
ТАВСЬКИй моНТАЖНо-ЗАГоТІВЕЛЬНИй ЗАВоД» 
код ЄДРПОУ 13936000, місцезнаходження: 36009, м.Полтава, вул. Зінь-
ківська,52, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року о 14.30 в адмінприміщенні то-
вариства 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 2013р. , затвердження них та при-
йняття рішення за наслідками розгляду.

4. Затвердження річної фінансової звітності за 2013р. та порядку по-
криття збитку. 

5. Переобрання Наглядової ради.
6. Переобрання Ревізора.
Реєстрація проводиться з 14.00 до 14.20 год. 25 квітня 2014р. 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 18.04.2014р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, щодо порядку ден-
ного загальних зборів:

Місце ознайомлення: 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська,52, адмін.кор-
пус, кім.300; в робочі дні з 10:00 до 12:00 години; тел.для довідок: 
(0532)611- 862. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами: Фоміна Н.П.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ ПмЗЗ за 2012-2013 рр. (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2013р. Попередній 2012р.

Усього активів 1614,8 1735,9
Основні засоби 1596,6 1402,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,6 0,6
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1,2 29,2

Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 10,1
Нерозподілений прибуток (-415,5) (-341,3)
Власний капітал 1415,8 1490,0
Статутний капітал 34,0 34,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 199,0 245,9
Чистий прибуток (збиток) (-76,2) (-88,2)
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
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КомЕР-
цІйНИй БАНК «ПРомЕКоНомБАНК» (місцезнаходження: 
83062, місто Донецьк, проспект Ленінський, будинок 4), далі – Банк, пові-
домляє про проведення річних Загальних Зборів, які відбудуться 18 квіт-
ня 2014 року о 14:00 год. за адресою: 83062, місто Донецьк, проспект 
Ленінський, будинок 4, приміщення ПАТ «КБ «ПРомЕКоНомБАНК», 
кабінет Голови Правління. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, 
складається станом на 14 квітня 2014 року (на 24:00 годину). 

Реєстрація акціонерів Банку (їх представників) буде здійснюватись 18 квіт-
ня 2014 року з 13:15 до 13:50 за місцем проведення Загальних Зборів. Для 
участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а також доку-
менти, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціоне-
ра Банку (завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що 
підтверджують призначення на посаду керівника), представникам акціонерів 
необхідно мати паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України 
довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Обрання складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів.
2. Розгляд звіту Правління ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» за 

2013  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 

за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостереж-
ної Ради.

4. Розгляд та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМ-
БАНК» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зійної комісії.

5. Розгляд та затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора 
(аудиторської фірми) за результатами перевірки фінансової звітності 
ПАТ  «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» за 2013 рік. Затвердження заходів за 
результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» за 
2013  рік та річних результатів діяльності Банку.

7. Визначення порядку розподілу прибутку за 2013 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» протягом одного року.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 

ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК».
10. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК».
11. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМ-

БАНК».
12. Про затвердження умов договорів з Головою та членами Ревізійної 

комісії ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цих договорів. 

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитись у робочий час (з 9:00 год. до 
18:00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) 
у приміщенні Банку за адресою: м. Донецьк, пр. Ленінський, буд. 4, Прав-
ління ПАТ »КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (в порядку, встановленому Стату-
том та внутрішніми положеннями Банку). 18 квітня 2014 року ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних Зборів. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова Правління Горбов Анатолій Миколайович.

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності банку (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 968 799 621 116
Основні засоби 13 095 13 689
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0  14
Грошові кошти та їх еквіваленти 35837 149 10
Нерозподілений прибуток (15 036) (17 349)
Власний капітал 112 360 110 011
Статутний капітал 127 273 97 178
Довгострокові зобов’язання 405 791 105 106
Поточні зобов’язання 450 648 405 999
Чистий прибуток (збиток) 910 726
Середньорічна кількість акцій (шт.) 114 336 776  92 300 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

270 240

Спостережна Рада ПАТ «КБ «ПРомЕКоНомБАНК»

ПоВІДомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«АКцІоНЕРНА РАДІоТЕЛЕВІЗІйНА КомПАНІЯ 
«ГЛАС» 

Повне найменування 
та місцезнаходження 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІО-
НЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС»; 
65107, Україна, Одеська область, м. Одеса, 
вул. Канатна, будинок 83. 

Дата, час та місце (із 
зазначенням номера 
кімнати, офісу або 
залу, куди мають 
прибути акціонери) 
проведення 
загальних зборів

25 квітня 2014 року, 15:00 год. Україна, Одеська 
область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, 
офіс 419/1

Час початку і 
закінчення реєстрації 
акціонерів для участі 
у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 14:30.
Закінчення реєстрації акціонерів о 14:50.

Дата складення пере-
ліку акціонерів, які 
мають право на 
участь у загальних 
зборах

21.04.2014 року

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування

1. Прийняття рішень з питань проведення річних 
загальних зборів акціонерів. Обрання голови та 
секретаря загальних зборів акціонерів, голови та 
членів лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.
3. Затвердження висновків та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результа-
тами 2013 року.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013  рік.
5. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, 
прийняття рішення про виплату дивідендів та їх 
розмір з урахування вимог законодавства України.

Порядок ознайомлен-
ня акціонерів з 
матеріалами, з якими 
вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до 
загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку денного, 
під час підготовки до загальних зборів, можливо 
ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 (пере-
рва: 13:00-14:00) за адресою: Україна, Одеська 
область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, офіс 
419/1; посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Генеральний директор ПРАТ «АРТК «ГЛАС»  – 
Євдокимова Олена Геннадіївна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 288.9 243.5
Основні засоби 774.8 774.8
Довгострокові фінансові інвестиції 9.2 9.2
Запаси 8.8 8.8
Сумарна дебіторська заборгованість 268.9 232.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 11.2 2.0
Власний капітал 213.7 459.1
Нерозподілений прибуток 60.2 305.6
Статутний капітал 50.0 50.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 554.1 279.7
Чистий прибуток (збиток) -245.4 195.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 21

Генеральний директор 
ПРАТ «АРТК «ГЛАС»  євдокимова олена Геннадіївна
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Стерх»
До уваги акціонерів ПрАТ «Стерх»

Приватне акціонерне товариство «Стерх» (код за ЄДРПОУ - 
22937471) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: м. Київ, пр. Гри-
горенко, 7-в, кв. 147 повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) 25 квітня 2014 року о 
15.00 годині за адресою: 02068, м. Київ, пр. Григоренко, 7-в, кв. 147.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою,початок реєстрації 
- 12.00 год., закінчення реєстрації - 14.30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах –  станом на 24.00 годину 21 квітня 2014 року.

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-1. 
ства. 

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-2. 
нерів Товариства. 

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 3. 
Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгля-
ду. 

Звіт ревізійної комісії та висновки Товариства за 2013 рік та прийнят-4. 
тя рішення за наслідками його розгляду. 

3атвердження Висновку ревізійної комісії Товариства за підсумками 5. 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
2013 року. 

3атвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6. 
Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році. 7. 
Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства 8. 

за результатами діяльності у 2013 році. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 

дати їх проведення, акціонери ПрАТ «Стерх» можуть ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, 

за місцезнаходженням Товариства: 02068, м. Київ, пр. Григоренко, 7-в, кв. 
147, у робочі дні, з 9-00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 12-00 год. до 
12-45 год.), та в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 
– за місцем їх проведення: 02068, м. Київ, пр. Григоренко, 7-в, кв. 147.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами –Лєскова Валентина Федорівна, заступник Голо-
ви Правління. Телефон для довідок (044)572-10-16.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника

Період
Звітний
2013 рік

Попередній
2012 рік

Усього активів 450,4 472,0
Основні засоби 19,2 45,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5,2 5,2
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

317,1 318,0

Грошові кошти та їх еквіваленти 108,9 103,7
Нерозподілений прибуток 438,7 460,1
Власний капітал 442,2 463,6
Статутний капітал 2,4 2,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1,2 1,4
Чистий прибуток (збиток) -21,4 -30,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240 240
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

- -

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ________________________ С.С. Шведчиков 
                                                  М.П. (дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТЕРХ»

повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПАТ відбудуться 18 квітня 
2014 р. о 09-30 за адресою: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дений станом на 24 годину 14 квітня 2014 р.

Порядок денний:
Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі за до-1. 

говором та затвердження умов цього договору.
Звіт Правління про роботу Товариства за 2013 р. та прийняття рішен-2. 

ня за наслідками розгляду звіту.
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за 3. 

наслідками розгляду звіту.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. та прийняття 4. 

рішення за наслідками розгляду звіту.
Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 р.5. 
Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків 6. 

Товариства.
Надання дозволу на вчинення правочинів із заінтересованістю.7. 
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 8. 

ради.
Обрання членів Наглядової ради.9. 

Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами На-10. 
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 11. 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 12. 
комісії.

Обрання членів ревізійної комісії.13. 
Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами реві-14. 

зійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 15. 

(контрактів) з членами ревізійної комісії.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «ХПП» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний -
2013 рік

Попередній 
- 2012 рік

Усього активів 11719 11879

Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

8705 9049

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 869 819
Сумарна дебіторська заборгованість 2107 1968
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 34
Власний капітал 11398 11396
Статутний капітал 527 527
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

9289 9287

Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 321 483
Чистий прибуток (збиток) 2 5
Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

2107488 2107488

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

55 56

У зв’язку з набуттям чинності Закону України № 3332-VI від 12.05.2011 р. 
данні наведені відповідно до МФСО.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 18 квітня 2014 року з 08-30 до 
09-20 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), для довірених осіб – пас-
порт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодав-
ства. Пропозиції щодо Порядку денного Зборів приймаються Оргкомітетом 
по 28 березня 2014 року включно. Пропозиції щодо Порядку денного зборів 
подаються у письмовій формі з проектами рішень. Акціонери мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні з 11.00 год. до 16.00 год. (обідня  
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Саперно-
Слобідська, 25, ПАТ «ХПП».

Довідки за телефонами: (044) 569-49-17, 569-49-18.
Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХАРЧоПРоДПАКУВАННЯ»
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГоРоДЕНКІВСЬКИй СИРЗАВоД» 

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 «Го-

роденківський сирзавод» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00445720
3. Місцезнаходження: 78100 Івано-Франківська область, Городенків-

ський район, місто Городенка вул. Височана, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 280-27-22 (03430) 2-27-28
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/entr_
gorodenka-info.php.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
З 14.03.2014 р. було припинено повноваження Члена Наглядової Ради 

ПАТ «Городенківський сирзавод» - Смолія Якова Васильовича (Паспорт: 
серія МЕ номер 736208 виданий 02.06.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС 
України в місті Києві). Припинення повноважень посадової особи викона-
но на підставі заяви про дострокове припинення повноважень за власним 
бажанням від 27.02.2014 р. Часткою в статутному капіталі емiтента не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.04.2011 року. Тим-
часово виконуючого обов'язки Члена Наглядової ради ПАТ «Городенків-
ський сирзавод» на період до проведення наступних чергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства – не призначено.

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                        Ергешова Анжеліка михайлівна
                           (підпис)  М. П. (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
 «ЗоЛоТоНІСЬКИй мАСЛоРоБНИй КомБІНАТ» 

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 
«Золотоніський маслоробний комбінат» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00447824
3. Місцезнаходження: 19700 м. Золотоноша вул. Галини Лисен- 

ко, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс: (0473) 75-26-78 (0473) 75-26-78
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://milkalliance.com.ua/entr_zolotonosha-info.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
З 14.03.2014 р. було припинено повноваження Члена Наглядової Ради 

ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» - Смолія Якова Васильовича 
(Паспорт: серія МЕ номер 736208 виданий 02.06.2006 р. Печерським РУ 
ГУ МВС України в місті Києві). Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі заяви про дострокове припинення повноважень за 
власним бажанням від 27.02.2014 р. Часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
23.03.2011 року. Тимчасово виконуючого обов'язки Члена Наглядової 
ради ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» на період до проведен-
ня наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – не при-
значено.

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                       Кулiнiч Владислав Вiталiйович 
                          (підпис) М. П.  (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«моЛоЧНИй АЛЬЯНС» 

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34480442
3. Місцезнаходження: 01011 м.Київ вул. Лєскова, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 284-58-51 (044) 284-58-51
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://milkalliance.com.ua/entr_ma-info.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
З 14.03.2014 р. було припинено повноваження Члена Наглядової Ради 

АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» - Смолія Якова Васильовича (Паспорт: серія 
МЕ номер 736208 виданий 02.06.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України 
в місті Києві). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажан-
ням від 27.02.2014 р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.07.2012 року. Тимчасово 
виконуючого обов’язки Члена Наглядової ради АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» 
на період до проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства – не призначено.

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

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

2.Голова Ради директорів          Каліберов Сергій олександрович 
                         (підпис)  М. П.  (ініціали та прізвище керівника)  (дата)

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

з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «НоВоАРХАНГЕЛЬСЬКИй СИРЗА-
ВоД» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00446017
3. Місцезнаходження: 26100 Кіровоградська область,смт. Новоархан-

гельськ вул. Леніна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 280-27-22 (05255) 2-27-35
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://milkalliance.com.ua/entr_novoarhangelsk-info.php.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
З 14.03.2014 р. було припинено повноваження Члена Наглядової Ради 

ПАТ «Новоархангельський сирзавод» - Смолія Якова Васильовича (Пас-
порт: серія МЕ номер 736208 виданий 02.06.2006 р. Печерським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві). Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі заяви про дострокове припинення повноважень за 
власним бажанням від 27.02.2014 р. Часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
07.04.2011 року. Тимчасово виконуючого обов’язки Члена Наглядової 
ради ПАТ «Новоархангельський сирзавод» на період до проведення на-
ступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – не призначе-
но.

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                                 Сєнін Ігор В'ячеславович
                       (підпис)  М. П.  (ініціали та прізвище керівника)  (дата)
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПИРЯТИНСЬКИй СИРЗАВоД» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Пирятинський сирзавод» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00446865
3. Місцезнаходження: 37000 м. Пирятин вул. Сумська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0535) 82-86-57 (0535) 82-86-57
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://milkalliance.com.ua/entr_pyrjatyn-info.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
З 14.03.2014 р. було припинено повноваження Члена Наглядової Ради 

АТ «Пирятинський сирзавод» - Смолія Якова Васильовича (Паспорт: серія 
МЕ номер 736208 виданий 02.06.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України 
в місті Києві). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажан-
ням від 27.02.2014 р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.03.2011 року. Тимчасово 
виконуючого обов'язки Члена Наглядової ради АТ «Пирятинський сирза-
вод» на період до проведення наступних чергових Загальних зборів акці-
онерів Товариства – не призначено.

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

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

2.Голова Правлiння               Бартошак Володимир Анатолiйович
                      (підпис)  М. П.  (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРоСТЯНЕцЬКИй моЛоЧНИй ЗАВоД» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Тростянецький молочний завод» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00418024
3. Місцезнаходження: 24300 Вінницька область, смт. Тростянець  

вул. Леніна, буд. 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 280-27-22 (04343) 2-28-69
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://milkalliance.com.ua/entr_trostjanets-info.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
З 14.03.2014 р. було припинено повноваження Члена Наглядової 

Ради АТ «Тростянецький молочний завод» - Смолія Якова Васильовича 
(Паспорт: серія МЕ номер 736208 виданий 02.06.2006 р. Печерським РУ 
ГУ МВС України в місті Києві). Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на підставі заяви про дострокове припинення повноважень 
за власним бажанням від 27.02.2014 р. Часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
07.04.2011 року. Тимчасово виконуючого обов’язки Члена Наглядової 
ради АТ «Тростянецький молочний завод» на період до проведення на-
ступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – не призна-
чено.

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                                       Сорока марія Василів 
            (підпис)  М. П (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВ-
СЬКИй ТУРБомЕХАНІЧНИй ЗАВоД» (36029, м. Полтава, 
вул. Зіньківська, 6, код ЄДРПОУ 00110792) (надалі – Товариство) повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«25» квітня 2014 року об 15 годині 00 хвилин за адресою: 36029,  
м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Будинок культури АТ «Полтав-
ський турбомеханічний завод», кім.№1).
ПоРЯДоК ДЕННИй (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізій-

ної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що 
уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новій редакції.

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

Найменування показника Період
Звітний попередній

Усього активів 328831 381736
Основні засоби 85555 73004
Довгострокові фінансові інвестиції 12249 2
Запаси 105561 131570
Сумарна дебіторська заборгованість 83914 104524
Грошові кошти та їх еквіваленти 9016 38729
Нерозподілений прибуток 126949 85473
Власний капітал 183339 141804
Статутний капітал 1470 1470
Довгострокові зобов’язання 33268 35505
Поточні зобов’язання 112192 204736
Чистий прибуток (збиток) 41476 18573
Середньорічна кількість акцій (шт..) 147037010 147037010
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року (шт..)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року (шт..)

0 0

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1182 1171

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 00 хвилин 
«18» квітня 2014 року.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів відбува-
тиметься: «25» квітня 2014 року з 13 години 00 хвилин до 14 години 50 
хвилин у приміщенні будинку культури АТ «Полтавський турбомеханічний 
завод» за адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Будинок 
культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім.№1). Для реє-
страції учасникам при собі необхідно мати документ, який посвідчує осо-
бу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством.

місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з по-
рядком денним річних загальних зборів акціонерів: м. Полтава,  
вул. Зіньківська, б. 6, кім. №113 у приміщенні АТ «Полтавський турбомеха-
нічний завод» в робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з  
12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення річних загальних зборів 
акціонерів також за адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1, 
(Будинок культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім.№1).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, 
пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів: 
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів до дати проведення річних загальних зборів акціонери, за їх 
письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повнова-
ження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного (а в день проведення за-
гальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх 
проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проек-
том (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому за-
питі акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юри-
дичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, 
кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведено-
го облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами здійсню-
ється директором Товариства – Одаренко Костянтином Юрійовичем.

Довідка за телефоном (0532) 51-14-25. 
Наглядова рада Товариства
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «НВо «КЗА ім. Г.І. Петровського»
До уваги акціонерів ПАТ «НВо «КЗА ім. Г.І. Петровського»

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче 
об'єднання «Київський завод автоматики ім. Г.І. Петров-
ського» (код за ЄДРПОУ - 14309356) (надалі – Товариство), 
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідо-
мляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства (надалі – Загальні збори) 23 квітня 2014 року о 15.00 
годині за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, (в при-
міщенні актової зали корпусу №16, вхід з вул. Старокиївська).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здій-
снюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, 
початок реєстрації - 12.00 год., закінчення реєстрації - 14.30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах –  станом на 24.00 годину 16 квітня 
2014 року.

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних 
зборів акціонерів Товариства. 

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. 

4. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 

6. 3атвердження Висновку ревізійної комісії Товариства за 
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за результатами 2013 року. 

7. 3атвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 

2014 році. 
9. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності 

у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів. Визна-
чення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, порядку та строків їх виплати.

10. Затвердження кошторисів витрат на забезпечення діяль-
ності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства у 2015 році. 

11. Затвердження змін до контракту №555/181 від 
30.06.2010р. (Додаткова угода №14 від 25.09.2013р.) на по-
ставку приладів керування з ОАО «Завод «Двигатель»,  
м.Санкт-Петербург, Російська Федерація.

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

від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати їх проведення, акціонери ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. 
Петровського» можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, у 
робочі дні, з 9-00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 12-00 год. до 
12-45 год.) у приміщенні центральної прохідної; для акціонерів – 
працівників Товариства: кімната № 325 корпусу №16, та в день 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – за місцем 
їх проведення: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 (в примі-
щенні актової зали корпусу №16, вхід з вул. Старокиївська).

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представни-
ку) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (паспорт, 
або інший визначений чинним законодавством документ, що 
посвідчує особу), представникам акціонерів – документ, що 
підтверджує повноваження представника на участь у Загаль-
них зборах (довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах, посвідчене депозитарієм, зберігачем, нотаріу-
сом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами – Полозова Наталія 
Вікторівна, корпоративний секретар. 

Телефон для довідок (044) 483-27-90.
За дорученням Наглядової ради ПАТ «НВо «КЗА  

ім. Г.І. Петровського» повідомлення здійснено Правлінням 
Товариства. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАУКоВо-ВИРоБНИЧЕ оБ’єДНАННЯ 
«КИЇВСЬКИй ЗАВоД АВТомАТИКИ Ім. Г.І. ПЕТРоВСЬКоГо»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АСГАРД ХоЛДИНГ» 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АС-
ГАРД ХОЛДИНГ» (місцезнаходження: м. Донецьк, просп. Богдана Хмель-
ницького, б. 102, код за ЄДРПОУ 37841754) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня  
2014 року, о 13:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Донецьк, просп. 
Богдана Хмельницького, б. 102, кімната для переговорів.

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціо-
нерів: 24 квітня з 12:00 до 12:30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24 квітня 2014 року. 

ПоРЯДоК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-3. 

вариства за 2013 рік.
Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 4. 

2013 рік.
Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.6. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до 
дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за звернен-
ням до Директора за місцезнаходженням Товариства а саме: м. Донецьк, 

просп. Богдана Хмельницького, б. 102, а також в день проведення загаль-
них зборів – у місці їх проведення.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «АСГАРД ХоЛДИНГ»  

(тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 143 011 143 006
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 63 12
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 47
Нерозподілений прибуток 9 5
Власний капітал 143009 143 005
Статутний капітал 143 000 143 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 1
Чистий прибуток (збиток) 4 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 572 000 000 572 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 2

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Бакакін олександр Андрійович ______________________
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 
IНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕ-
ПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ 
БЛАГОУСТРОЮ МIСТ I СЕЛИЩ УКРАЇНИ 
«УКРНДIIНЖПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ 03329031
3. Місцезнаходження 01054, м.Київ, Тургенєвська, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 506-20-13 (044) 506-20-29

5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

ukrndiingproekt@ukr.net

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1.Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів  

ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 

від 13.03.2014 р. в зв’язку з закінченням строку повноважень. Посадова осо-
ба Арсірій Олена Миколаївна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про 
інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

2. Рішення про звільнення прийнято на Загальних зборах акціонерів  
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 від 
13.03.2014 р. в зв’язку закінченням терміну повноважень. Посадова особа Ша-
верін Дмитро Сергійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільне-
на. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000793273%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про ін-
формацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ін-
формацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

3. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УкрНДІінжпроек» 13.03.2014 р. Звільнення посадової особи виконано 
на підставі Протоколу №1/2014 від 13.03.2014 р. в зв’язку з закінченням 
строку повноважень. Посадова особа Перевізний Вадим Миколайович, яка 
займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0001586546%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» 
та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію 
щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

 4. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р.Звільнення посадової особи виконано 
на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №1/2014 від 13.03.2014 р. 
у зв’язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа Рязанцева 
Олена Василівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001586546%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про 
інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала. 
На Загальних зборах акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014.р. вста-
новлено кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

5. Рішення про звільнення прийнято на Загальних зборах акціонерів  
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р. Звільнення посадової особи викона-
но на підставі Протоколу №1/2014 від 13.03.2014 р. в зв’язку закінченням 
терміну повноважень. Посадова особа Живаго Ольга Анатоліївна, яка за-
ймала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0000793273%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 За-
кону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо роз-
криття паспортних даних Посадова особа не надала.

6.Рішення про призначення прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 
від 13.03.2014 р. шляхом голосування.

Посадова особа Дубовська Тетяна Вячеславівна, призначена на посаду 
Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: зам.головного 

бухгалтера, головний бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону Укра-

їни «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

7. Рішення про призначення прийнято Загальних зборах акціонерів  
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р. Призначення посадової особи вико-
нано на підставі Протоколу №1/2014 від 13.03.2014 р. шляхом голосування. 
Посадова особа Рязанцеву Олену Василівну, призначена на посаду Член 
Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001586546%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: інженер, спеціаліст відділу супроводження проектів, Директор. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акцій. В порядку ст. 
21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Поса-
дова особа не надала.

8. Рішення про призначення прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 
від 13.03.2014 р. шляхом голосування. Посадова особа Каваценко Руслан 
Григорович, призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяль-
ності: нач.відділу, Директор, Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

9. Рішення про звільнення прийнято на Загальних зборах акціонерів 
13.03.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№1/2014 від 13.03.2014 р. у зв»язку з закінченням терміну повноважень. 
Посадова особа Ковальова Ірина Олександрівна, яка займала посаду Голо-
ва Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,00031730921%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспорт-
них даних Посадова особа не надала.

10. Рішення про звільнення прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 
від 13.03.2014 р. в зв»язку закінченням терміну повноважень. Посадова 
особа Баланда Любов Леонтіївна, яка займала посаду Член Ревізійної комі-
сії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

11. Рішення про звільнення прийнято Загальних зборах акціонерів  
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 від 
13.03.2014 р. в зв»язку закінченням терміну повноважень. Посадова особа 
Панфілова Олена Євгеніївна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про 
інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

12. Рішення про призначення прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 
від 13.03.2014 р. шляхом голосування. Посадова особа Панфілова Олена 
Євгеніївна, призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПРоЕКТНИй ТА НАУКоВо-ДоСЛIДНИй IНСТИТУТ 
По ГАЗоПоСТАЧАННЮ, ТЕПЛоПоСТАЧАННЮ ТА КомПЛЕКСНомУ  

БЛАГоУСТРоЮ мIСТ I СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДIIНЖПРоЕКТ»
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чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяль-
ності: бухгалтер - ревізор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо 
розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

13. Рішення про призначення прийнято Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 
від 13.03.2014 р. шляхом голосування. Посадова особа Живага Ольга Воло-
димирівна, призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0000793273%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:  
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інженер 
охорони праці\інженер\Директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 
7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо 
розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

14. Рішення про призначення прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 13.03.2014р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014 
від 13.03.2014 р. на підставі голосування. Посадова особа Ковальова Ірина 
Олександрівна, призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00031730921%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: нач.відділу, нач. Департаменту, Член Наглядової ради, Ревізор, 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4 акції. В порядку ст. 21 
Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Поса-
дова особа не надала.

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 ______ Зембицький Петро Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.02.2014
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СХІДНА ЕЛЕКТРоТЕХНІЧНА КомПАНІЯ 

«ЕЛЕКТРоСІТІ»
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОСІТІ» (місцезнахо-
дження: м. Донецьк, вулиця Молодих Шахтарів, буд. 1, літ. А, код за  
ЄДРПОУ 30541045) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня  
2014 року, о 13:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Донецьк, вулиця 
молодих Шахтарів, буд. 1, літ. А, кімната для переговорів.

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціо-
нерів: 24 квітня з 12:00 до 12:30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18 квітня 2014 року. 

ПоРЯДоК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 3. 

діяльності Товариства за 2013 рік.
Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік.4. 
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.5. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до 
дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за звер-
ненням до Генерального директора за місцезнаходженням Товариства а 
саме: м. Донецьк, вулиця Молодих Шахтарів, буд. 1, літ. А, а також в день 
проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «СХІДНА ЕЛЕКТРоТЕХНІЧНА КомПАНІЯ «ЕЛЕКТРоСІТІ»

(тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний попередній 
Усього активів 1687796 1681268
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - 2
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1436349 1 435 360
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 39
Нерозподілений прибуток 5557 1 897
Власний капітал 47333 43 638
Статутний капітал 41 741 41 741
Довгострокові зобов'язання 143 787 143 787
Поточні зобов'язання 1 494 676 1 493 843
Чистий прибуток (збиток) 3695 703
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) 

3 2

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  
Харківська Тетяна Володимирівна____________________________

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
Наглядова рада

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ХоУмВоРЛД»

(місцезнаходження: м. Київ, просп. Науки, буд. 63, код за  
ЄДРПОУ 35645397) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня  
2014 року, о 13:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, просп. Науки, 
буд. 63, кімната для переговорів. 

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціо-
нерів: 24 квітня з 12:00 до 12:30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18 квітня 2014 року. 

ПоРЯДоК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-3. 

вариства за 2013 рік.
Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства 4. 

за 2013 рік.
Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за  6. 

2013 рік.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до 
дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за звер-
ненням до Директора за місцезнаходженням Товариства а саме: м. Київ, 
просп. Науки, буд. 63, а також в день проведення загальних зборів – у 
місці їх проведення.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ХоУмВоРЛД»  (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 251278 251290
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 169 196
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 1
Нерозподілений прибуток 8 1
Власний капітал 251271 251264
Статутний капітал 251263 251263
Довгострокові зобов'язання - 26
Поточні зобов'язання 7 -
Чистий прибуток (збиток) 7 125
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1005051200 1005051200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор  Ерік євген Валерійович  ________________________

м.п.
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СПоСТЕРЕЖНА РАДА 
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА

«БАНК СІЧ»
повідомляє, що 22 квітня 2014 року о 16 год. 00 хв. за Київським часом 

відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (скорочене найменування – ПАТ «БАНК СІЧ», 
місцезнаходження: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, бу-
динок 63) за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимир-
ська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25. 

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. у день проведення Загальних збо-
рів акціонерів за місцем їх проведення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність або 
інший документ, що підтверджує повноваження представника і оформле-
ний відповідно до чинного законодавства України, та документ, що посвід-
чує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, 15 квітня 2014 року.

 Порядок денний:
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.1. 
Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.2. 
Порядок проведення Загальних зборів та затвердження порядку 3. 

денного Загальних зборів акціонерів. 
Звіт Спостережної Ради та Звіт про корпоративне управління  4. 

ПАТ «БАНК СІЧ» за 2013 рік. Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Спостережної Ради та Звіту про корпоративне управління  
ПАТ «БАНК СІЧ».

Звіт Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2013 рік. Про прийняття рішення 5. 
за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БАНК СІЧ».

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» за 2013 рік. Про прийняття 6. 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».

Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2013 рік.7. 
Затвердження аудиторського звіту за результатами перевірки фінан-8. 

сової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2013 рік.
Розподіл прибутку за 2013 рік. Затвердження рішення про виплату 9. 

та розмір дивідендів, строку та порядку їх виплати.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «БАНК СІЧ» (тис. грн.) 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 478 065 342 997
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 089 18 821
Кошти в інших банках 106 537 18 411
Кредити та заборгованість клієнтів 235 676 259 212
Усього зобов'язань 355 305 220 276
Кошти банків 35 943 20 512
Кошти клієнтів 292 332 167 956
Усього власного капіталу 122 760 122 721
Статутний капітал 120 000 120 000
Нерозподілений прибуток (збиток) 2 486 1 586

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, які 
розроблено відповідно до порядку денного річних Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «БАНК СІЧ», за місцезнаходженням ПАТ «БАНК СІЧ»: 01033, 
Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, 
кімната 25.

Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75, відповідальна 
особа — Хомович І.М.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Банку звертатись за адресою: 01033, Україна, місто 
Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната №25.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»                                            В.В.Шульга 17.03.2014

Повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«БоРоДЯНСЬКИй РАйАГРоПоСТАЧ»
Приватне акціонерне товариство «Бородянський райагропостач» 

(код ЄДРПОУ 00904664) повідомляє про проведення загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться «25» квітня 2014 року о 8:30 за міс-
цезнаходженням Товариства - 07800 Київська область, Бородян-
ський район, смт. Бородянка, пров. Залізничний, буд. 1, ІІ поверх, 
приміщення №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня зборів - на 24 годину 21 квітня 2014 року.

Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 8:00, та 
закінчується о 8:25 в день проведення зборів, за адресою проведен-
ня зборів.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, та для представників акціонерів – довіреність на право 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами до-
кументів можна ознайомитися у робочі дні в час з 10:00 по 13:00 за 
адресою: 07800, Київська область, Бородянський район, смт. Боро-
дянка, пров. Залізничний, буд. 1, ІІ поверх, приміщення №1 звернув-
шись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - В.о. Голови Прав-
ління - Дементьєва Н.В. 

 Тел. для довідок (04477) 5-38-03.
Порядок денний 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.1. 
Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.2. 
Про порядок проведення загальних зборів та затвердження по-3. 

рядку денного загальних зборів акціонерів.
Про звіт Правління щодо діяльності Товариства у 2013 році та 4. 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Про звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році 5. 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Про звіт Спостережної (Наглядової) ради, прийняття рішення за 6. 

наслідками розгляду звіту, та про затвердження рішень, прийнятих 
Спостережною (Наглядовою) радою Товариства у 2013 році.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.7. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням ви-8. 

мог, передбачених законом.
Про вчинення значних правочинів.9. 
Про поточну діяльність та фінансовий стан Товариства.10. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 097 1 097
Основні засоби 191 191
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 897 897
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 6
Нерозподілений прибуток (3 556) (3 556)
Власний капітал (1 026) (1 026)
Статутний капітал 2 530 2 530
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2 122 2 122
Чистий прибуток (збиток) (131) (74)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 120 848 10 120 848
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4 2

В.о. Голови правління
АТ «Бородянський 
райагропостач» _________________________ Н.В.Дементьєва

До УВАГИ АКцІоНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо

«ХЕРСоНСЬКИй ЗАВоД ГУмоТЕХНІЧНИХ ВИРоБІВ»
У зв’язку із внесенням пропозиції, щодо питань включених до  по-

рядку денного, чергових  загальних зборів  акціонерів  ПрАТ «Херсон-
ський завод гумотехнічних виробів», які  призначені  Наглядовою Ра-
дою і  відбудуться  03 квітня  2014 р. за  адресою: 73036, м. Херсон, 
вул. Перекопська,178-а, актова зала, доповнити  порядок денний  
наступним пунктом:

8. Вибори членів Наглядової ради Товариства.
9. Вибори ревізора Товариства.
Довідки за телефоном : 35-44-74, 35-38-46 
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ПоВІДомЛЕННЯ 
про проведення річних Загальних зборів Товариства

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

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

Публічне акціонерне товариство «Завод комунального машинобуду-
вання» (код ЄДРПОУ 05453404, адреса місцезнаходження: м. Київ,  
вул. Озерна, буд. 1, повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
Товариства, що відбудуться 24 квітня 2014 року о 12:00 годині за адре-
сою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 7-А, актовий зал ДП КУм – 519  
АТ фірми «Сантехмонтаж – 1». 

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

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства 
розпочнеться 24 квітня 2014 року об 11:00 год. та закінчиться об 11:50 год. 
за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 17 квітня 2014 року.

Порядок денний 
(перелік питань які виносяться на голосування):

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

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 2. 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Затвердження рі-
шень Наглядової ради Товариства.

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 3. 
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 
2014рік. 

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік про результати фінансо-4. 
во – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків 
Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження річного фінансового звіту та річного балансу Товари-5. 
ства за результатами 2013 року. Порядок розподілу чистого прибутку/по-
криття збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році. 

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 6. 
ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.7. 
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 8. 

комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.9. 
Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних 10. 

правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської 
діяльності протягом одного року згідно діючого законодавства України, 
коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких право-
чинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства. Визначення характеру та 
граничної вартості таких правочинів.

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій 11. 
редакції. Про визначення особи, якій надається повноваження щодо під-

писання Статуту Товариства у новій редакції.
Про затвердження акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балан-12. 

сом Дочірнього підприємства «База відпочинку «Приморське». Про надан-
ня повноважень голові ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «База 
відпочинку «Приморське» здійснити всі необхідні заходи, пов’язані з про-
веденням державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку 
передбаченому чинним законодавством України.

 Від дати надсилання повідомлень про проведення річних Загаль-
них зборів до дати проведення річних Загальних зборів, Товариство 
надає акціонерам можливість ознайомитись з документами необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних 
зборів особисто за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 1, третій по-
верх, кабінет № 41, в робочі дні з 10:00 год. по 16:00 год., а в день 
проведення річних Загальних Зборів - у місці проведення річних За-
гальних Зборів з 11:00 год. 

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

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

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

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
Звітний період 2013 рік

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 25055 25384
Основні засоби 1744 1159
Довгострокові фінансові інвестиції 2202 2224
Запаси 39 40
Сумарна дебіторська заборгованість 18509 19002
Грошові кошти та їх еквіваленти 548 115
Нерозподілений прибуток -19293 -17026
Власний капітал -16090 -13823
Статутний капітал 3203 3203
Довгострокові зобов’язання 34070 34070
Поточні зобов’язання 7075 5137
Чистий прибуток (збиток) -2267 -2680
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12813658 12813658
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

3 4

Наглядова рада 
ПАТ «Завод комунального машинобудування»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВоД КомУНАЛЬНоГо мАШИНоБУДУВАННЯ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київ-
хімпостач»

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товари-
ство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05539123 
Місцезнаходження емітента: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 14
Міжміській код, телефон та факс емітента: т.(044) 5319598,  

ф. (044) 5319598
Електронна поштова адреса емітента: kyivhimpostach@emitent.net.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб

Текст повідомлення:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відповідно до протоколу рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-
хімпостач» від 14.03.2014 року припинено повноваження:

Голови наглядової ради – Дугінець Т.С.1. 

Секретаря наглядової ради - Трикулич І.Л.2. 
Члена наглядової ради – Рязанцевої О.В.3. 
Голови ревізійної комісії - Романова Г.В.4. 
Члена ревізійної комісії – Пивовар О.В.5. 
Члена ревізійної комісії – Борисенко І.В.6. 

Відповідно до протоколу рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Ки-
ївхімпостач» від 14.03.2014 року обрано:

1. Голову наглядової ради – Подгайного О.В.
2. Секретаря наглядової ради – Хорєву Ю.Г.
3. Члена наглядової ради – Власюк О.А.
4. Голову ревізійної комісії – Зайцеву В.М.
5. Члена ревізійної комісії – Гаврилюк Ю.В.
6. Члена ревізійної комісії – Столяр Є.В. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління                            Бубон олександр Петрович.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВХІмПоСТАЧ»
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Іванківський маслозавод»
Відкрите акціонерне товариство «Іванківський маслозавод» (код  

ЄДРПОУ 00445877) повідомляє про проведення загальних зборах акціоне-
рів, які відбудуться «25» квітня 2014 року о 8:30 за місцезнаходженням  
Товариства - 07200 Київська область, Іванківський район, смт. Іванків, 
вул. Хоменка, 15, 1 поверх, кабінет №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів 
- на 24 годину 21 квітня 2014 року.

Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 8:00, та закін-
чується о 8:25 в день проведення зборів, за адресою проведення зборів.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, та для представників акціонерів – довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо 
питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів 
можна ознайомитися у робочі дні в час з 10:00 по 13:00 за адресою: 07200 
Київська область, Іванківський район, смт. Іванків, вул. Хоменка, 15, І по-
верх, кабінет №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. 

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - Голова Правління Товариства Яворська М.Я. 

 Тел. для довідок (04472) 5-14-88.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.1. 
Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.2. 
Про порядок проведення загальних зборів та затвердження порядку 3. 

денного загальних зборів акціонерів.
Про звіт Правління щодо діяльності Товариства у 2013 році та при-4. 

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Про звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2013 році та 5. 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Про звіт Спостережної (Наглядової) ради, прийняття рішення за на-6. 

слідками розгляду звіту, та про затвердження рішень, прийнятих Спосте-
режною (Наглядовою) радою Товариства у 2013 році.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.7. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-8. 

редбачених законом.
Про вчинення значних правочинів.9. 

Про окремі рішення загальних зборів акціонерів щодо реорганізації 10. 
Товариства. 

Про визначення типу Товариства у зв’язку із приведенням діяльнос-11. 

ті Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні то-
вариства».

Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства у 12. 
зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог за-
конодавства.

Про внесення змін до статуту Товариства у зв’язку із приведенням 13. 
діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства України. 

Про визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту То-14. 
вариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації.

Про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до 15. 
Статуту Товариства та вимог законодавства України.

Про обрання і відкликання Голови та членів Правління.16. 
Про обрання і відкликання Голови та членів Наглядової ради.17. 
Про обрання і відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.18. 
Про прийняття рішення щодо відновлення обігу акцій Товариства.19. 
Про прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства 20. 

документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
Про поточну діяльність та фінансовий стан Товариства.21. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5237 5237
Основні засоби 877 877
Довгострокові фінансові інвестиції 3662 3662
Запаси 141 141
Сумарна дебіторська заборгованість 527 527
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток (2 555) (2 555)
Власний капітал 458 458
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4779 4779
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 001 600 10 001 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Голова правління ВАТ «Іванківський маслозавод»   м.Я. Яворська

ВІДКРИТЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІВАНКІВСЬКИй мАСЛоЗАВоД»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«фІНАНСоВА КомПАНІЯ

 «АРДЖЕНТ ГРУП» 
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІ-

НАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» (місцезнаходження: м. Донецьк, 
просп. Богдана Хмельницького, б. 102, код за ЄДРПОУ 38707466) повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня  
2014 року, о 13:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Донецьк, просп. 
Богдана Хмельницького, б. 102, кімната для переговорів.

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціо-
нерів: 24 квітня з 12:00 до 12:30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24 квітня 2014 року. 

ПоРЯДоК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-3. 

вариства за 2013 рік.
Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік.4. 
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.5. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до 
дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за звернен-
ням до Директора за місцезнаходженням Товариства а саме: м. Донецьк, 

просп. Богдана Хмельницького, б. 102, а також в день проведення загаль-
них зборів – у місці їх проведення.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «фІНАНСоВА КомПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»  (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 945 181,5 -
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1,3 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 -
Нерозподілений прибуток 827 179,8 -
Власний капітал 945 179,8 -
Статутний капітал 118 000 -
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1,7 -
Чистий прибуток (збиток) 827 179,8 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 472 000 000 -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 

3 -

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор 
Бакакін олександр Андрійович   ______________________________

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерного 

товариства
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 72130, За-
порізька обл., Приморський район, с. Єлизаветівка, вул. Леніна, б.21, код 
ЄДРПОУ 00852200

Наглядова рада повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціоне-
рів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об 10:00 год. 29 квітня 2014 
року за адресою: 72130, Запорізька обл., Приморський район, с. Єлизаве-
тівка, вул. Леніна, б.21.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 23 квітня 2014 року.

ПоРЯДоК ДЕННИй ЗБоРІВ 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСЯТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):
Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.1. 
Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення 2. 

за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 
Прийняття рішення про затвердження основних напрямів діяльності 3. 

Товариства на 2014 рік.
Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан 4. 

Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради Товариства.

Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства 5. 
за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-
місії товариства.

Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової 6. 
звітності) Товариства за 2013 рік.

Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господар-7. 
ської діяльності Товариства у 2013 році.

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

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 9. 
комісії Товариства.

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.10. 
Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Това-11. 

риства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову 
редакцію статуту від імені Товариства.

Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення про 12. 
Загальні збори акціонерів Товариства та визначення осіб, яким надаються 
повноваження підписати нову редакцію положення про Загальні збори ак-
ціонерів від імені Товариства.

Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення про 13. 
Наглядову раду Товариства та визначення осіб, яким надаються повнова-
ження підписати нову редакцію положення про Наглядову раду від імені 
Товариства.

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-14. 
ства.

Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових до-15. 

говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на під-16. 

писання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від імені 
Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем 
їх проведення з 9:00 до 9:45 год. Для участі у Зборах акціонерам Товари-
ства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - пас-
порт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів, за адресою: 72130, Запорізька обл., Приморський 
район, с. Єлизаветівка, вул. Леніна, б.21, адміністративний будинок (кабі-
нет планово-економічного відділу), у робочі дні тижня з 9:00 до 12:00 годи-
ни, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, від-
повідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є 
Головний економіст Зосименко Надія Олександрівна.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Збо-
рів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акці-
онера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції 
приймаються у строк до 9 квітня 2014 року (включно). Пропозиції щодо 
кандидатів до складу органів Товариства приймаються у строк до 22 квітня 
2014 року (включно).

основні показники 
фінансово - господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 16858 17180
Основні засоби 11536 11708
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4665 2233
Сумарна дебіторська заборгованість 97 941
Грошові кошти та їх еквіваленти 560 2298
Власний капітал 16533 16857
Статутний капітал 2497 2497
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

8 3682

Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 325 323
Чистий прибуток (збиток) 8 3682
Середньорічна кількість простих акцій (шт) 99898280 99898280
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду

0 0

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

0 0

Середньооблікова чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

42 56

Тел. для довідок: (06137) 7-18-94
Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «єЛИЗАВЕТІВСЬКЕ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Спорттовари Житомир»

2. Код за ЄДРПОУ 01555131
3. Місцезнаходження 10014, м. Житомир, вул. 

Михайлівська, буд.21
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 470271

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

www.sporttovary.ho.ua 

7. Вид особливої інформації вiдомостi про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення
Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних 

паперiв ПрАТ «Спорттовари Житомир», складеного станом на 04 бе-
резня 2014 року, одержаного Емiтентом вiд депозитарiю — Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний Депозитарiй України» 17 бе-

резня 2014 року, вiдбулося внесення змiн до реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв, у зв'язку з чим у власника акцiй — фiзичної особи, який 
ранiше володiв 1335 голосуючими акцiями Емiтента, що складало 
41,1402% голосуючих акцiй Емiтента, вiдбулося збiльшення кiлькостi 
голосуючих акцiй на 216 штуки простих iменних акцiй або 6,6564 % вiд 
голосуючих акцiй, та складає 1551 штук простих iменних акцiй, або 
47,7966 % вiд голосуючих акцiй.

Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв ПрАТ «Спорттовари Житомир», складеного станом на 04 бе-
резня 2014 року, одержаного Емiтентом вiд депозитарiю — Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний Депозитарiй України» 17 бе-
резня 2014 року, вiдбулося внесення змiн до реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв, у зв'язку з чим у власника акцiй — фiзичної особи, який 
ранiше володiв 1461 голосуючими акцiями Емiтента, що складало 
45,0232% голосуючих акцiй Емiтента, вiдбулося збільшення кiлькостi 
голосуючих акцiй на 3 штуки простих iменних акцiй або 0,0924% вiд 
голосуючих акцiй, та складає 1464 штук простих iменних акцiй, або 
45,1156 % вiд голосуючих акцiй.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Директор Горкуша Павліна Ва-
силівна

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СПоРТТоВАРИ ЖИТомИР»
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 

ПАТ «ЗАВоД ЗАЛІЗоБЕТоННИХ ВИРоБІВ 
«ПоЛІССЯ», код за єДРПоУ - 22816570 (далі –Товариство).
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 

«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ»Місцезнаходження то-
вариства: Україна, 14014, м. Чернігів, вул.Енергетиків, 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 квітня 2014 року 
о 12.00. за адресою: 14014, м. Чернігів, вул.Енергетиків, 1, (зал засі-
дань).Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 11.00 год. до 11.45 за місцем проведення зборів.Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
– 17 квітня 2014р. станом на 24 годину.

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

Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 1. 
акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді-2. 
яльності у 2013 році. Затвердження звіту.

Звіт Наглядової ради за 2013р. Затвердження звіту.3. 
Звіт Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження звіту і висновків Реві-4. 

зійної комісії та балансу Товариства.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 5. 

голови правління та Ревізійної комісії. 
Затвердження порядку покриття збитків за 2013р. 6. 
основні показники фінансово-господарської діяльності

(тис. грн.)

Показник Період
2013р. 2012р.

Усього активів 2459 2856.4
Основні засоби 2434 2806.5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 0.1
Сумарна дебіторська заборгованість 55 64.1
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0.3
Нерозподілений прибуток 1350 1841.6
Власний капітал 2646 2645.6
Статутний капітал 804 804.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 300 201.9
Чистий прибуток (збиток) (492) (435.5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80401000 80401000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 14

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства України. Представникам акціонерів-
юридичних осіб – документи, що підтверджують повноваження на здій-
снення представництва від імені юридичних осіб. Кожний акціонер має 
право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Правління товариства. Від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні з 1000 до 1145 за адресою: 14014, м. Чернігів, вул.Енер-
гетиків, 1, кабінет голови правління, а в день проведення загальних зборів 
- також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відпо-
відає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова 
правління–Певневець О.Г.

Довідки за телефоном:(0462)662-378. 
Правління 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
ТЕЛЕРАДІоКомПАНІЯ «ВЕСЕЛКА»

Код за єДРПоУ 23224848
(27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 18), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 18 квітня 2014 року о 15-00 за адре-

сою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 18,  
ПрАТ ТРК «Веселка», кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 14-00 до 14-50 год. на підставі документу, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 14 квітня 2014 року. 

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

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ ТРК «Веселка» та затвердження регламенту Загаль-
них зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора ПрАТ ТРК «Веселка» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора  
ПрАТ ТРК «Веселка» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПрАТ ТРК «Веселка» за 2013 рік 

(тис. грн.)

Найменування показника

Період
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 519,6 515,6
Основні засоби 397,0 367,8
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ----
Запаси 91,8 62,4
Сумарна дебіторська заборгованість 152,2 56,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 0,8
Нерозподілений прибуток 36,5 15,0
Власний капітал 113,7 128,7
Статутний капітал 40,0 40,0
Довгострокові зобов’язання 94,8 57,9
Поточні зобов’язання 579,1 471,8
Чистий прибуток (збиток) 9,6 15,0
Середньорічна кількість акцій (штук) 4000 4000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

43 32

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 27500, Кіро-
воградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 18, ПрАТ ТРК «Веселка», 
кабінет Генерального директора.

Відповідальна особа – Генеральний директор Гуртова А.В.
Телефон для довідок: (05236) 2-37-05.

 З повагою, Генеральний директор 
ПрАТ ТРК «Веселка»

 ПАТ «ХЕРСоНСЬКЕ АТП 16560»
скликає загальні збори акціонерів 22.04.2014р. о 11.00 за адресою: 

Херсонська обл., с.Чорнобаївське, миколаївське шосе, 10 км, з таким 
порядком денним:

1.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товари-
ства за 2013 рік. 

2.Принняття рішень за наслідками розгляду звітів наглядової ради та 
ревізійної комісії. 

3.Затвердження річного звіту та розподіл коштів за результатами діяль-
ності товариства в 2013р. 

4. Переобрання органів управління та контролю товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 

– 16.04.2014р. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів за 
адресою товариства. 

Реєстрація учасників зборів - з 10.15 до 10.50 у день проведення зборів 
за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – пас-
порт та довіреність. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 
2013-2012 роки (тис. грн.)

Усього активів 470/469. Основні засоби 441/437. Запаси 19/19. Сумарна 
дебіторська заборгованість 3/14. Грошові кошти 6/0. Статутний капітал 
117/117. Непокритий збиток -545/ -556. Поточні зобов’язання 9/19. Прибуток 
11/2. Вартість чистих активів 461/450.

Директор 
ПАТ «Херсонське АТП 16560»                                          моцак В.м. 
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНІЯ «ВІРАЛАйф»

(код ЄДРПОУ 34578063, місцезнаходження: 01042, м.Київ, бул.Марії 
Приймаченко, 1/27, оф.507) повідомляє, про проведення загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2014 року о 10.00 год. у приміщенні 
дирекції за адресою: 01042, м.Київ, бул. марії Приймаченко, 1/27, 
оф.507. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 
09.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 2854128.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 15.04.2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвер-

дження регламенту зборів.
2. Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік та визначення перспектив розвитку на 2014 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річної фінансової та іншої звітності товариства за 
2013 рік.

5. Затвердження розподілу прибутку (збитку) товариства за 2013 рік з 
урахуванням вимог, передбачених законом.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів акціонери та уповноважені особи акціонерів можуть ознайоми-
тись в Правлінні Товариства за адресою: 01042, м. Київ, бул.Марії При-
ймаченко, 1/27, оф.507, з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного робочого 
дня (понеділок - п’ятниця), а в день проведення зборів – за місцем їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «СК «ВіраЛайф» Мас-
ловська О.О. (044) 2854128

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 15915 16220
Основні засоби 602 968
Довгострокові фінансові інвестиції 13971 13956
Запаси - 2
Сумарна дебіторська заборгованість 289 52
Грошові кошти та їх еквіваленти 1023 1212
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 724 1010
Власний капітал 12849 13084
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 329 469
Чистий прибуток (збиток) (235) 302
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000 12000
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

До уваги акціонерів ПРАТ «АРмА-КЛАПАН»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРМА-КЛАПАН» (місцезна-

ходження - 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9А) повідомляє, що 
чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРМА-КЛАПАН» скликаються 
25  квітня 2014 року за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шуто-
ва, 9, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Зборах – 21.04.2014 р.

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

Товариства у 2013 р.
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії То-
вариства. 

7. Розподіл збитків Товариства.
Початок реєстрації акціонерів – об 12 годині 00 хвилин, закінчення ре-

єстрації – об 12 годині 25 хвилин. Початок зборів – об 12 годині 30 хви-
лин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9А, організаційний комітет каб. 
№ 502, тел.(044) 591-07-42.

Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Голова правління – Марфич О.С.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи пови-
нні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «АРмА-КЛАПАН»

(тис. грн.) 
Найменування показника період 

звітний 
2013

попередній 
2012

Усього активів  5951 5951
Основні засоби  
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 1164 1164
Сумарна дебіторська заборгованість  4537 4537
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Нерозподілений прибуток -18405 -18399
Власний капітал -14288 -14282
Статутний капітал 169 169
Довгострокові зобов’язання 19948 19948
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток (збиток) ―  ―
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1625 1625
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

― ―

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

― ―

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

― ―

Наглядова рада ПрАТ «АРмА-КЛАПАН»

Приватне акціонерне товариство «Обрій Інк.» (далі по тексту Товари-
ство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 
25.04.2014 р. об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства: 03035, 
м. Київ, вул. Кудряшова, 7, офіс 1. 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають право на 
участь у загальних зборах, проходитиме за місцем проведення загальних 
зборів 3 10.00 год. до 10.45 год. 25.04.2014 р.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — 
паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформле-
ну довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів, буде складений станом на 24.00 год. 21.04.2014 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії та керівних органів зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2013рік. Звіт Ревізора 
Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
5. Вирішення питання про відчуження частки Товариства в ТОВ «Обрій 

Тревел ЛТД».
6. Вирішення питання про продаж деяких об’єктів нерухомого майна, 

що знаходяться в приватній власності Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного загальних зборів за вищевказаною 
адресою, з 10:00 год. до 11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення збо-
рів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа Грицай А. І. 

Телефон для довідок : (044) 490-65-22.
Генеральний директор 
ПрАТ «обрій Інк»  Грицай А. І.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оБРІй ІНК.»
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГІДРомЕХАНІЗАцІЯ.»

(код за ЄДРПОУ: 04628646, місцезнаходження: 07300, Київська об-
ласть, м. Вишгород, Проммайданчик) повідомляє, що згідно з рішенням 
наглядової ради АТ «ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.» (протокол № 1 від 06 березня 
2014 року), 24 квітня 2014 року о 12.00 год. у приміщенні холу за адре-
сою: Київська область, м.Вишгород, Проммайданчик, відбудуться за-
гальні збори акціонерів.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків проводиться з 10.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 17 квітня 2014 року.

ПоРЯДоК ДЕННИй (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, Проммайданчик (бухгалтерія), а в день проведення загальних 
зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначений референт АТ «Гідромеханіза-
ція.» – Урсол Яніна Володимирівна. Пропозиції щодо порядку денного за-
гальних зборів приймаються в приймальній Голови правління за адресою 
фактичного місцезнаходження Товариства. Телефон: (045 96) 5-41-64.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів: 7420 7612
Основні засоби: 1640 2064
Довгострокові фінансові інвестиції: 0 0
Запаси: 187 274
Сумарна дебіторська заборгованість: 1347 2295
Грошові кошти та їх еквіваленти: 148 303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -838 -2323
Власний капітал: 583 583
Статутний капітал: 978 978
Довгострокові зобов’язання: 0 0
Поточні зобов’язання: 6697 6888
Чистий прибуток (збиток): -1 -2321
Середньорічна кількість акцій (шт.): 3914580 3914580
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): 78 84

Голова Правління            Ю.Д. Колодзян

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства 
«Полтавський домобудівельний комбінат»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПоЛТАВСЬКИй ДомоБУДІВЕЛЬНИй КомБІНАТ»

місцезнаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8
(код ЄДРПОУ 01270581) повідомляє, що чергові Загальні збори акціоне-

рів Товариства відбудуться 26 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. за адре-
сою: Україна, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, в залі засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції - о 09.00, закінчення реєстрації - о 10.30.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
буде складено станом на 22 квітня 2014 року.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
Обрання голови і членів лічильної комісії, голови та секретаря за-1. 

гальних зборів. 
Затвердження регламенту та порядку денного загальних зборів. 2. 
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-3. 

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевір-4. 
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 
2013 рік.

Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року 5. 
про діяльність Наглядової ради Товариства та загальний стан Товариства 
за підсумками 2013 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради Товариства 2013 рік. 

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного 6. 
звіту ПАТ «Полтавський домобудівельний комбінат» за 2013 рік.

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 7. 
2013 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку або збитків Товариства 8. 
за 2013 рік.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 9. 
Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

Про ліквідацію Дочірнього підприємства ПАТ «Полтавський ДБК» 10. 
«Трансбуд». Призначення ліквідаційної комісії.

Про ліквідацію Дочірнього підприємства ПАТ «Полтавський ДБК» 11. 
«Залізобетон». Призначення ліквідаційної комісії.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою фак-
тичного місцезнаходження Товариства з понеділка по п’ятницю. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, - Момот В.О. тел. (0532) 66-88-77. Пропозиції щодо Порядку 
денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезна-
ходження Товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт; належним чином по-
свідчена довіреність).

Телефон/ факс приймальні генерального директора: (0532) 66-88-77.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 34585 35838
Основні засоби 32850 32870
Довгострокові фінансові інвестиції 70 70
Запаси 11589 10341
Сумарна дебіторська заборгованість 4978 6370
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 6
Нерозподілений прибуток (збиток) (21184) (19438)
Власний капітал 6834 8580
Статутний капітал 3292 3292
Довгострокові зобов’язання 3724 3724
Поточні зобов’язання 24027 23534
Чистий прибуток (збиток) (1746) (669)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13168400 13168400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Генеральний директор Товариства                              В.В. Шишкін

ПАТ АЗ «САДА» 
скликає загальні збори акціонерів 24.04.2014р. о 10.00 за адресою:  

м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15а, з таким порядком денним: 1.Звіт про 
результати діяльності за 2013р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та висно-
вки ревкомісії. 3.Затвердження результатів діяльності, балансу і поряд-
ку покриття збитків за 2013р. 4.Переобрання наглядової ради та ревко-
місії. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах 18.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий 
час за адресою товариства, звернувшись до приймальні. Реєстрація 
учасників зборів 24.04.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При 
собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні 
показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.): 
Усього активів 41658/21530. Основні засоби 19774/1638. Запаси 
16579/14242. Сумарна дебіторська заборгованість 5299/5601. Грошові 
кошти та їх еквіваленти 6/5. Власний капітал 12029/-3871. Статутний 
капітал 1207/1207. Довгострокові зобов’язання 17203/17606. Поточні 
зобов’язання 12426/7795. Збиток -2248/-5078. Кількість акцій 
24134700/24134700. Чисельність працівників 89/89.
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДНІПРоВСЬКИй мЕТАЛУРГІйНИй 

КомБІНАТ Ім. ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКоГо»
(код за ЄДРПОУ 05393043, місцезнаходження: 51925, Дніпропе-

тровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-б) повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів ПАТ «ДМКД» відбудуться «24» квітня 
2014 р. о 15-00 за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дні-
продзержинськ, проспект Леніна, 3, інженерний корпус комбінату 
(актовий зал).

ПоРЯДоК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії.1. 
Звіт Генерального директора ПАТ «ДМКД» про підсумки 2. 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДМКД» за 2013 рік; прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Звіт Наглядової ради ПАТ «ДМКД» за 2013 рік; прийняття рішення 3. 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Затвердження річного звіту ПАТ «ДМКД» за 2013 рік.4. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  5. 

ПАТ «ДМКД» за 2013 рік.
Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «ДМКД».6. 
Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДМКД».7. 

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, необхідно мати 
довіреність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведен-
ня річних зборів, можна ознайомитись за адресою: м. Дніпро-
дзержинськ, Дніпропетровської обл., вул. Губи, 9а, починаючи з 
24.03.2014 р. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – начальник відділу корпоративних та майнових 
прав правового управління - корпоративний секретар ПАТ «ДМКД»  
Нечосов Є.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 17.04.2014 р.

Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення 
зборів.

Початок реєстрації «24» квітня 2014 року о 12-30, закінчення о 14-
30.

Довідки за телефонами: (0569) 51-60-87, 51-65-57.
Додаткова інформація для акціонерів ПАТ «ДМКД» про основні по-

казники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 5 853 124 10 075 539
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 916 813 1 893 885
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 762 964 800 396
Сумарна дебіторська заборгованість 912 613 5 505 285
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 541 1 326
Власний капітал (4 903 865) (3 037 229)
Статутний капітал 1 694 136 1 694 136
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(6 598 001) (4 731 365)

Довгострокові зобов'язання 80 953 128 696
Поточні зобов'язання 10 480 512 12 806 546
Чистий прибуток (збиток) (1 859 047) (1 658 199)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(0,2743) (0,2447)

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

(0,2743) (0,2447)

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

6776544000 6776544000

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Вартість чистих активів (4 903 865) (3 037 229)
Середньооблікова кількість штатних 
працівників за звітний період (осіб)

12239 13941

*) зазначені відомості можуть бути змінені за рішенням загальних 
зборів акціонерів

Генеральний директор
 ПАТ «ДмКД»      м.С. Завгородній

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ІНфоРмАцІйНо ЕНЕРГЕТИЧНА 

КомПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 24703249, місцезнаходження – 10020, м. Жито-

мир, просп. Миру, буд. 14) повідомляє, що 23 квітня 2014 р. в кабіне-
ті директора Товариства за адресою: м. Житомир, Проспект  
миру, буд. 14 відбудуться загальні збори акціонерів (далі за текстом – 
загальні збори). Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстра-
ція учасників загальних зборів відбудеться 23 квітня 2014 р. з 10 год.  
00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення загальних зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 
Що ВИНоСЯТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ:

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рі-2. 

шень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора  3. 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 4. 
ради Товариства за 2013 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-5. 
риства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результа-7. 

тами роботи в 2013 році.
Затвердження шляхів виходу підприємства з кризи.8. 
Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради То-9. 

вариства.
Припинення повноважень Ревізора Товариства.10. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства.11. 
Обрання Ревізора Товариства.12. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які уклада-13. 

тимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізором Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання вищевказаних договорів.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіре-
ність на право участі у загальних зборах. Перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину  
16 квітня 2014 року. До дня проведення загальних зборів акціонери на 
підставі відповідного запиту можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних збо-
рів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, Проспект 
Миру, буд. 14, в кабінеті директора Товариства, а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Това-
риства. 

Телефон для довідок: (0412) 418424.
основні показники фінансово-господарської 

діяльності підприємства 
(тис. грн.) 

Найменування показника період
2012 2013

Усього активів 146,1 91,7
Основні засоби 69,6 69,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0,8 0,8
Сумарна дебіторська заборгованість 71,7 14,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 6,3
Нерозподілений прибуток 111,7 65,0
Власний капітал 138,3 91,6
Статутний капітал 21,3 21,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 7,8 0,1
Чистий прибуток (збиток) -56,6 -46,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 343 343
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 1
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИЇВмЕТАЛоПРом»

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Київметалопром» (код ЄДРПОУ 02138895, місцезнаходження: 
08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Інду-
стріальна, буд.7) відбудуться 17 квітня 2014 року о 12 годині 00 хвилин 
за київським часом за адресою: 08623, Київська область, Васильків-
ський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.7, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 17 квітня 2014 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: 
08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Інду-
стріальна, буд.7, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 11.04.2014 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами зборів до 16 квітня 2014 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю з 09.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) 
за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинів-
ка, вул. Індустріальна, буд. 7, кімната 403.

Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – 
Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа – Голова Правління Семенець О.А.

17 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:
Про обрання Голови та членів лічильної комісії.1. 
Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.2. 
Про затвердження звіту Голови Правління Товариства за результа-3. 

тами діяльності Товариства у 2013 році.
Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результата-4. 

ми діяльності Товариства у 2013 році.
Про затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 5. 

2013 рік.
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 6. 

роботи у 2013 році.
Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансо-7. 

вої діяльності Товариства у 2013 році.
Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та 8. 

укладених правочинів.
Про основні напрямки діяльності Товариства у 2014-2015 роках.9. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Київметалопром» (тис.грн.)

Найменування показника період
2012 рік 2013 рік

Усього активів 36 395 34 440
Основні засоби 31 104 27 316
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 566 2 942
Сумарна дебіторська заборгованість 2 732 1 861
Грошові кошти та їх еквіваленти 986 2 273
Нерозподілений прибуток -21 889 -18 872
Власний капітал 25 073 28 090
Статутний капітал 4 568 4 568
Довгострокові зобов'язання 8 871 4 143
Поточні зобов'язання 2 451 2 207
Чистий прибуток (збиток) 3 059 3 017
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18270500 18270500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 38 27

Контактні телефони ПАТ «Київметалопром»: +380 44 496 91 54, вну-
трішній номер 173

З повагою, Наглядова Рада ПАТ «Київметалопром»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЛАЗмАТЕК»

(місцезнаходження: вул. Шевченка, 81, смт. Рудниця, Піщанський р-н, 
Вінницька обл.) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
Товариства (далі загальні збори):

місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., Піщанський р-н, 
смт. Рудниця, вул. Шевченка, 81, в будівлі електродного цеху.

дата та час проведення загальних зборів – 23 квітня 2014 року  
об 11:00 годині;

час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 
10 год. 00 хв. 23 квітня 2014 року;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 
– 10 год. 45 хв. 23 квітня 2014 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину 17 квітня 2014 року.

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

1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за  

2013 рік.
8.Про виплату дивідендів.
9.Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попере-

днє схвалення значних правочинів.
10.Відкликання та обрання Членів Ради Директорів.
11.Відкликання та обрання Членів Ревізійної комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ПлазмаТек» (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний
2013

попередній
2012 

Усього активів 332446 291829 
Основні засоби (первісна вартість) 227219 163395 
Довгострокові фінансові інвестиції 6843 9987 
Запаси 46487 44289 
Сумарна дебіторська заборгованість 67904 91007 
Грошові кошти та їх еквіваленти 7104 1734 
Нерозподілений прибуток 119547 87618 
Власний капітал 126524 92020 
Статутний капітал 3522 3522 
Довгострокові зобов’язання 46012 45492 
Поточні зобов’язання 154987 150530 
Чистий прибуток (збиток) 39359 22249 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14089440 14089440
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

---- --- 

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

---- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1205 966 

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 24723, Він-
ницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка, 81, бухгал-
терія, з 10-00 до 12-00 години за попереднім записом по  
тел. /0432/ 55-49-71. Відповідальна особа за ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – 
Кіснічан Лариса.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати 
лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Зако-
ном України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства.

Наглядова Рада ПАТ «ПлазмаТек»
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ХоРоЛЬСЬКИй мЕХАНІЧНИй ЗАВоД» (нада-
лі Товариство), місце знаходження: 37800 Полтавська обл., м. Хорол, 
вул. Леніна, 106, повідомляє акціонерів про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариство 29 квітня 2014 року о 12-00 у примі-
щенні глядацького залу районного будинку культури за адресою: 37800 
Полтавська обл., м. Хорол вул. К. маркса, 73.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися 29 квітня 
2014 року з 08.00 до 11.00 години за місцем проведення загальних 
зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів необхідно додатково мати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
оформлену згідно чинного законодавства України.

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

Порядок денний:
1. Звіт правління Товариства за 2013 рік.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства щодо фінансово-

господарської діяльності за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік, затвердження розміру 

річних дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів.
6. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товари-

ства.
7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу на обсяг 

сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.
8. Внесення змін до Статуту, пов`язаних зі зменшенням статутного 

капіталу Товариства.
9. Визначення порядку взаємодії з кредиторами, вимоги яких не за-

безпечені заставою, гарантією та порукою.
Акціонери можуть ознайомитися з документами та проектами 

рішень по порядку денному загальних зборів, з дня публікації по-
відомлення про проведення загальних зборів у пресі, за адресою: 
37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Леніна, 106, приймаль-
ня, тел. (05362) 32204, у робочі дні з 9-00 до 12-00, а також при 
проведенні реєстрації учасників загальних зборів — на місці про-
ведення зборів. Відповідальна особа Товариства за ознайомлення 
акціонерів з документами - Голова Наглядової Ради Бірюк євге-
ній Іванович.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів надаються акці-
онерами (їх представниками) не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів у письмовій формі, у відповідності до ви-
мог чинного законодавства та статуту Товариства, поштою або 
особисто на адресу: 37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Лені-
на, 106, приймальня. 

Довідки по телефону: (05362) 32204. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний 
2013

попере-
дній 2012

Усього активів 138363,0 120286,0
Основні засоби 18077,0 13610,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8371,0 8265,0
Сумарна дебіторська заборгованість 8411,0 7732,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 103490,0 78351,0
Нерозподілений прибуток 35700,0 18579,0
Власний капітал 115399,0 91240,0
Статутний капітал 2971,0 2971,0
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 17596,0 23567,0
Чистий прибуток (збиток) 28890,0 23458,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11883000 11883000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

91120 -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

213,2 -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

303 299

Наглядова рада Товариства.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИємСТВо 
«мІЖНАРоДНИй АЕРоПоРТ 

«БоРИСПІЛЬ»
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: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 20572069
3. Місцезнаходження: 08307 Україна, Київська область , м.Борис-

піль
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-281-74-83, 044-281-72-65
5. Електронна поштова адреса: g.podstrielova@kbp.aero
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kbp.aero
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
У зв'язку із заявою, поданою генеральним директором державного 

підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Кочановим О.І., на-
казом Міністерства інфраструктури України від 12.03.2014 № 36 — О 
звільнено Кочанова О.І. з роботи з посади генерального директора 
державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 12 бе-
резня 2014 року з достроковим розірванням укладеного з ним контр-
акту відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України за угодою сторін.

Кочанов Олексій Іванович, паспорт серія НС № 220991 виданий Ка-
нівським МРВ УМВС України в Черкаській області звільнений з посади 
генерального директора державного підприємства «Міжнародний ае-
ропорт «Бориспіль» за угодою сторін у зв'язку із поданою заявою. 

Частка, якою володіє в статутному капіталі ДП МА «БОРИСПІЛЬ»  — 0. 
Інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини відсутня.
Строк протягом якого Кочанов О. І. перебував на посаді генерально-

го директора з 22.08.2013 р. по 12.03.2014 р. включно. 
На період до прийняття відповідного рішення Уповноваженим орга-

ном управління, наказом Міністерства інфраструктури України від 
12.03.2014 № 37 — О покласти виконання обов'язків генерального ди-
ректора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Борис-
піль» з 13 березня 2014 року на Гомболевського Сергія Євгеновича — 
заступника генерального директора з виробництва та 
аеродромно-технічного забезпечення державного підприємства «Між-
народний аеропорт «Бориспіль» .

Гомболевський Сергій Євгенович, паспорт серія СН № 318904 ви-
даний Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві призначений на 
посаду виконуючого обов'язки генерального директора державного 
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на період до прий-
няття відповідного рішення Уповноваженим органом управління. Част-
ка, якою володіє в статутному капіталі ДП МА «БОРИСПІЛЬ» — 0. Ін-
формація про наявність непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини відсутня.

Інші посади, які обіймав Гомболевський Сергій Євгенович протягом 
останніх п'яти років:

01.09.2008 — 01.02.2012 — начальник аеровокзального комплексу 
ДП МА «БОРИСПІЛЬ»,

12.03.2012 — 21.03.2012 — перший заступник генерального дирек-
тора ТОВ «Українська хендлінгова компанія»,

22.03.2012 — 31.07.2013 — виконавчий директор ТОВ «Міжнарод-
ний аеропорт «Одеса»,

05.08.2013 — 12.03.2014 — заступник генерального директора з ви-
робництва та аеродромно — технічного забезпечення ДП МА «БОРИС-
ПІЛЬ»,

13.03.2014 — виконуючий обов'язки генерального директора ДП МА 
«БОРИСПІЛЬ».

Розмір пакета акцій ДП МА «БОРИСПІЛЬ», які належать Гомболев-
ському С.Є. — 0. 

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

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

2. Виконуючий обов'язки генерального директора Гомболев-
ський С. є.

13.03.2014
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«оДЕСЬКИй КоРоВАй» (надалі – Товариство) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«25» квітня 2014 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу (музею) 
Товариства, розташованого за адресою: 65078, м. одеса, вул. Генерала 
Петрова, буд. №14-А.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 
«25»  квітня 2014 року з 12:00 до 13:30 годин за адресою: 65078, м. Одеса, 
вул. Генерала Петрова, буд. №14-А у приміщенні актового залу (музею).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – «21» квітня 2014 року.

Місцезнаходження Товариства: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петро-
ва, буд. №14.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови 

Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення За-
гальних зборів.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2013 році, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

3. Звіт та висновки Наглядової ради про роботу Товариства за 2013 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу То-
вариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку (покриття збитку) 
Товариства за 2013 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку 
Товариства на 2014 рік.

6. Відкликання та обрання посадових осіб Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Акціонери (особи), які мають право на участь у Загальних зборах, ма-

ють можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14, (юридичний відділ) у 
робочі дні та робочий час (з 10:00 до 17:00 годин, обідня перерва з 12:30 
до 13:30 годин), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Пропозиції щодо підготовки та порядку денного зборів можна 
подати в строки, передбачені діючим законодавством України, за адре-
сою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14. Розглядаються 
лише пропозиції, що подані в письмовій формі. Відповідальна посадова 
особа за ознайомлення з документами зборів та за приймання і розгляд 
пропозицій щодо підготовки та порядку денного Загальних зборів – Гене-
ральний директор Товариства Погребна Т.М. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ (паспорт), що 
посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене 
згідно чинного законодавства України та документ (паспорт), що посвід-
чує особу.

Акціонери, що представляють своїх неповнолітніх дітей – акціонерів, 
повинні мати при собі свідоцтва про їх народження.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (048) 728-59-11.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства 
(тис. грн.)

Період
Найменування показника (звітний попере-

дній)
Усього активів 234606 262128
Основні засоби 47368 54165
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8832 8968
Сумарна дебіторська заборгованість 55704 72222
Грошові кошти та їх еквіваленти 3867 4158
Нерозподілений прибуток (46576) (31504)
Власний капітал 10913 26011
Статутний капітал 11722 11722
Довгострокові зобов’язання 134203 140599
Поточні зобов’язання 89490 90378
Чистий прибуток (збиток) (15069) 2501
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46886392 46886392
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

937 1227

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор 
ПАТ «оДЕСЬКИй КоРоВАй»  ________  Т.м. Погребна.
 (підпис) 
 М.П.  2014р.

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛИСИЧАНСЬКИй СКЛоЗАВоД 

«ПРоЛЕТАРІй»
Місцезнаходження Товариства: 
93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. мічуріна, буд. 1. 

Шановний(і) Акціонер(и)!
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства № 10 (2014) від 

26.02.2014 року річні загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склоза-
вод «Пролетарій» відбудуться 23 квітня 2014 року о 14.00 годині в будівлі 
заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. мічуріна, буд. 1, 3-й поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 
23  квітня 2014 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів акціонерів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
4. Визначення порядку покриття збитків за 2013 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 
2013 рік. 

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 
2013 рік.

8. Прийняття рішення за результатами фінансово-господарської діяль-
ності Товариства.

9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», тис. грн.

Найменування показника період
2012 рік 2013 рік

Усього активів 868013 770322
Основні засоби 682950 681188
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 103196 66541
Сумарна дебіторська заборгованість 53428 21824
Грошові кошти та їх еквіваленти 2884 95
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (478361) (653075)
Власний капітал (177932) (360493)
Статутний капітал 3900 3900
Довгострокові зобов'язання 81231 680107
Поточні зобов'язання 964717 450708
Чистий прибуток (збиток) (367991) (182446)
Середньорічна кількість акцій, шт. 390000 390000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду,шт.

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 2606 1168

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 
16  квітня 2014 року.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний ак-
ціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 
1-й  поверх, юридичний відділ у робочі дні (з понеділка по четвер) з 8.00 
год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 22 квітня 
2014  року включно, а в день проведення загальних зборів - також у місці 
їх проведення.

Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови 
пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, 
а для його представника також документів, що підтверджують повнова-
ження представника на ознайомлення з документами.

Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних 
зборів акціонерів – начальних юридичного відділу Овчаренко Дмитро 
Олександрович. Телефони для довідок: (6451) 9-45-46, 9-42-75.

Голова Наглядової ради  Г.Л. Полежаєва
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ «ЛАБоРАТоРІЯ ТЕХНоЛоГІй БЕЗПЕКИ.

І.Загальні відомості
1.Повне найменування Емітента: Приватне акціонерне товариство «Ла-

бораторія технологій безпеки». 2. Код за ЄДРПОУ 31868000. 3. Місцезнахо-
дження: 01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, 10А. 4.Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 2886415, 2886415. 5. Електронна поштова адреса igor.burko@lstec.
com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.lstec.com. 7. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.03.2014 (протокол 

№  18) припинено повноваження члена Наглядової ради Дуброва Костян-
тина Олександровича (паспорт СН 493760, виданий 08.05.1997 Ватутін-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Часткою в статутному капіталі Емі-
тента не володіє. Повноваження Посадової особи припинено в зв’язку з 
закінченням терміну, на який особа обиралась згідно Статуту Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, на посаді перебувала з 2008 р.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.03.2014 (протокол 
№  18) на посаду члена Наглядової ради обрано Дуброва Костянтина 
Олександровича (паспорт СН 493760, виданий 08.05.1997 Ватутінським 
РУ ГУ МВС України в м.Києві). Часткою в статутному капіталі Емітента не 
володіє. Посадова особа обрана терміном на три роки. Протягом останніх 
п’яти років Посадова особа займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ 
«Лабораторія технологій безпеки».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правління І.Я.Бурко.

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 
КомЕРцІйНИй БАНК ПІВДЕНКомБАНК 
2. Код за ЄДРПОУ 
19358767
3. Місцезнаходження 
83015 Донецьк пр. Ватутіна, 33-А
4. Міжміський код, телефон та факс 
/062/305-12-18 /062/305-12-18 
5. Електронна поштова адреса 
tcb@ucb-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Спостережною Радою ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМ-
БАНК» 12.03.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол № 18 від 
12 березня 2014 року.

Посадова особа Керстинюк Андрій Петрович (Паспорт: серія ВА номер 
670491 виданий 16.05.1997 р. Ленінським РВ УМВС України у місті До-
нецьк), призначена на посаду Перший Заступник Голови Правління.

який часткою в статутному капіталі емiтента не володіє
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
15.09.2009-08.04.2010 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (від директора де-

партаменту організацій продажу до заступника Голови Правління-
директора Департаменту з продажу по Києву та області)

12.01.2011-27.12.2013 ПАТ «Радикал банк» (від Радника Голови Прав-
ління до Радника Голови Правління Групи радників Голови правління);

31.12.2013-06.03.2014 ПАТ «Грін банк» — Радник Голови Правління

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

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

2.
В.о. Голови Правління Керстинюк А.П.

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

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РЕмПоБУТ-
ТЕХНІКА-ХЕРСоН» скликає загальні збори акціонерів 21.04.2014р.  
о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Белінського, д.16, з таким порядком ден-
ним: 1.Звіт про результати діяльності за 2013р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та 
висновки ревкомісії. 3.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку 
покриття збитків за 2013р. 4.Переобрання наглядової ради та ревкомісії. 5.По-
переднє схвалення значних правочинів. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у зборах - 15.04.14. З матеріалами зборів можна 
ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до при-
ймальні. Реєстрація учасників зборів 21.04.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною 
адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(2013р./2012р.): Усього активів 1331/1621. Основні засоби 817/666. Запа-
си 194/181. Сумарна дебіторська заборгованість 152/402. Грошові кошти та їх 
еквіваленти 13/31. Нерозподілений прибуток -3886/-3457. Власний капі-
тал -2898/-2469. Статутний капітал 24/24. Довгострокові зобов’язання 3939/3938. 
Поточні зобов’язання 290/151. Збиток -429/-750. Середньорічна кількість акцій 
68987/68987. Чисельність працівників на кінець періоду 60/59.

Акціонерам ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»!
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«КомЕРцІйНИй БАНК
«АКТИВ-БАНК», 

місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, буди-
нок 3, (далі – ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»), повідомляє про внесення змін до 
порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
16 квітня 2014 року об  11 год. 00 хв. (оголошення про скликання черго-
вих зборів акціонерів опубліковано в Відомостях Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 44 (1797) 05.03.2014р.). 

За пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосів, По-
рядок денний Загальних зборів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» доповнено на-
ступними питаннями:

12. Про схвалення рішення Спостережної Ради про отримання від 
Національного банку України кредиту для збереження ліквідності 
ПАТ «КБ АКТИВ-БАНК» та передачі в забезпечення кредитних 
зобов’язань Банку майнових прав за кредитними договорами.

13. Про схвалення, укладених між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та На-
ціональним банком України, Кредитного договору та Договору заста-
ви майнових прав за кредитними договорами.

Із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні, та робочий час, каб.307. 

Довідки за телефоном: (044) 207-45-71

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НТц 
«СУЗІР’Я» код ЄДРПОУ 14315434, адреса місцезнаходження: 04655, 
м.Київ, вул.Полярна, 20) повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 7 квітня 2014 року, 
за адресою: 04655, м.Київ, вул.Полярна, 20 (будівля Товариства, пер-
ший поверх, кім. 8, вхід з вул..Лебединська).  Реєстрація акціонерів відбу-
деться з 10.00 до 10.50 в той же день за місцем проведення зборів. По-
чаток зборів о 11.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у зборах, 1 квітня 2014 року. 

Порядок денний (Перелік питань для голосування):
Обрання голови та  секретаря зборів,  затвердження складу лічиль-1. 

ної комісії.
Затвердження ліквідаційного балансу Товариства.2. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за міс-
цезнаходженням товариства: 04655, м.Київ, вул.Полярна, 20, (будівля Това-
риства, перший поверх, кім. 2, вхід з вул..Лебединська)  у робочі дні (з поне-
ділка по четверг) та робочий час (з 09:00 до 12:00) та в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальної осо-
би – Директора Товариства – Береста С.М.  Для участі у зборах акціонери 
повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів 
повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за тел. (044) 500-1605 ПрАТ «НТц «Сузір’я». 
Ліквідаційна комісія Товариства 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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 60. ПрАТ ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК 9
 61. ПрАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 43
 62. ПАТ ЗНКІФ КІНТО КАПІТАЛ 16
 63. ПАТ ЗНКІФ СИНЕРГІЯ - 4 16
 64. ПАТ ЗНКІФ СИНЕРГІЯ - 7 16
 65. ПАТ ЗНКІФ СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ 16
 66. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ 77
 67. ВАТ ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 84
 68. ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АФІНА" 42
 69. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ 73

Директор товариства повідомляє про скликання чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2014 року о 11-00 за адресою: 
Вінницька область, Вінницький район, смт.Вороновиця, вул..Жовтне-
ва,53 (в приміщені актового залу). Код за ЄДРОУ 00902180

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 19.04.2014 року 
з 10.00 до 10.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 11.04.2014 року.

Порядок денний :
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів.
2. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

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

розгляду звіту.
4. Звіт ревізора товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2013 рік.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні з 11.00 до 13.00 год. в приміщенні адмінбудинку 
Товариства в день проведення загальних зборів у місці їх проведення

. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Януш Л.Ф. Телефон для довідок 0432 58-74-86.

Акціонерам мати при собі документи, що посвідчують особу. Представ-
никам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та доручення на право 

участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування показника  Період
 Звітний  Попередній 
 2013р.  2012р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього активів  873.2  902.2
Основні засоби (залишкова вартість)  763.3  790.0
Довгострокові фінансові інвестиції    -
Запаси  48,0  48,0
Сумарна дебіторська заборгованість  -  -
Грошові кошти та їх еквіваленти  0,01  0,2
Нерозподіленний прибуток  -2419.6  -2356.1
Власний капітал  326.2  389.7
Статутний капітал  444,1  444,1
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  547.0  512.5
Чистий прибуток (збиток)  -133,4  -133.4
Середньорічна кількість акцій  1776272  1776272
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)  -  -
Загальна кількість коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду  -  -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  2  6 
Директор ПрАТ Вороновиця СП «Агромаш»  Щербатюк В.м.

ПрАТ «ВоРоНоВИцЬКЕ СП «АГРомАШ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АЛЕКС-ЮГ»

(місцезнаходження - м. Миколаїв, вул.Нікольська, 25; код ЄДРПОУ 

30397293) повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних збо-
рів акціонерів, яке було опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» 
№30 від 13.02.2014р., було допущено технічну помилку. В даті проведення 
загальних зборів слід читати: 15 квітня 2014 року
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 70. ПрАТ ІНСТИТУТ ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 73
 71. ПрАТ ІНФОРМАЦІЙНО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 89
 72. ПАТ ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 55
 73. ПрАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 60
 74. ПрАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ 

"ЧЕКСІЛ"
22

 75. ПАТ КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 34
 76. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 35
 77. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 37
 78. ПАТ КБ АКТИВ-БАНК 93
 79. ПАТ КБ ПРОМЕКОНОМБАНК 75
 80. ПАТ КИЇВМЕТАЛОПРОМ 90
 81. ПАТ КИЇВХІМПОСТАЧ 83
 82. ПАТ КІРОВСЬКИЙ 52
 83. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК" 93
 84. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 31
 85. ПрАТ КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 25
 86. ПАТ КРОСС-П/Ф "ЗОРЯ" 52
 87. ПАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС 27
 88. ПрАТ ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПЕКИ 93
 89. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 

"ПРОЛЕТАРІЙ"
92

 90. ПАТ ЛУГАНСЬКЕ АТП 10955 20
 91. ПрАТ МАГДАЛИНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
5

 92. ПрАТ МАКІЇВКОКС 8
 93. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 15
 94. ПАТ МАКСТРОЙ 45
 95. ПАТ МАЛИНОВЕ 74
 96. ПрАТ МАПО 62
 97. ПАТ МЕЛІОР БАНК 36
 98. ПрАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 22
 99. ПрАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ 

СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ
6

 100. ПрАТ МИКОЛАЇВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-2

60

 101. ПрАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 
"КАЛИНКА"

57

 102. ПрАТ МИРОНІВСЬКА ДРУКАРНЯ 12
 103. ПрАТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС" 43
 104. ДП МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" 91
 105. ПАТ МІСТО БАНК 4
 106. ПрАТ МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО 35
 107. ПрАТ МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО 39
 108. ПАТ МЛИБОР 14
 109. ПрАТ МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ № 87 

"АНТИСЕПТИК"
65

 110. ПАТ МОЛНІЯ 66
 111. ПрАТ МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС 77
 112. ПАТ НАДЄЖДА 23
 113. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ

48

 114. ПрАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "СУЗІР'Я" 93
 115. ПАТ НАФТОАВТОМАТИКА 18
 116. ПАТ НВО КЗА ІМ. Г.І. ПЕТРОВСЬКОГО 79
 117. ПАТ НДІ ГМ ІМ.М.М.ФЕДОРОВА 71
 118. ПрАТ НИВА-ПЛЮС 45
 119. ПрАТ НОВА ЛІНІЯ 3
 120. ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ СИРЗАВОД 77
 121. ПрАТ ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ 43
 122. ПрАТ ОБРІЙ ІНК. 87
 123. ПрАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
20

 124. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ 92
 125. ПрАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865 47
 126. ВАТ ОСКIЛ 45
 127. ПАТ ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ 

ЛІНІЙ І МАШИН
38

 128. ПрАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 37
 129. ПрАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" 3
 130. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА 

ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
55

 131. ПрАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 13242 13
 132. АТ ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД 78
 133. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 90
 134. ПрАТ ПЛАСТ 30
 135. ПАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД
54

 136. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ

88

 137. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 33

 138. ПрАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ 
ЗАВОД 

74

 139. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 78
 140. ПрАТ ПРОМТЕХНОЛОГІЯ 10
 141. ПАТ ПТАХОГОСПОДАРСТВО "ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР" 53
 142. ПАТ ПТАХОФАБРИКА "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" 53
 143. ПАТ ПТАХОФАБРИКА "УКРАЇНА" 72
 144. ПАТ ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 64
 145. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 93
 146. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
11

 147. ПрАТ САЛОН МОД 32
 148. ПрАТ САНАТОРІЙ "ЗОЛОТИЙ ПЛЯЖ" 63
 149. ПрАТ САТП-1404 58
 150. ПрАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ 58
 151. ПАТ СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ КМЗ 63
 152. ПрАТ СК "ВУСО" 22
 153. ПрАТ СК "ВУСО" 22
 154. ПрАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 19
 155. ПАТ СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" 62
 156. АТ СКФ УКРАЇНА (ПУБЛІЧНЕ) 28
 157. ПрАТ СОФРАХІМ 66
 158. ПрАТ СОЮЗ-В 28
 159. ВАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

“ВОДПРОЕКТ”
47

 160. ПрАТ СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР 85
 161. ПАТ СТАЛЬ 42
 162. ПрАТ СТЕРХ 76
 163. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВІРАЛАЙФ" 87
 164. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРИМОР’Є" 23
 165. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС" 26
 166. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНИ"
30

 167. ПАТ ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 3
 168. ПрАТ ТАЛАН 67
 169. ПрАТ ТАМАРА 70
 170. ПАТ ТАУРУС ГРУП 69
 171. ПрАТ ТЕРА-ГАРАНТ 4
 172. ПрАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 29
 173. ПрАТ ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 63
 174. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЛЕНА" 50
 175. ПрАТ ТРЕТІЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА 

ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
41

 176. ПрАТ ТРК ВЕСЕЛКА 86
 177. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АГРОМАШ
27

 178. АТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 78
 179. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 70
 180. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 67
 181. ПАТ УКРБАКАЛІЯ 46
 182. ПАТ УКРНДIІНЖПРОЕКТ 18
 183. ПАТ УКРНДIІНЖПРОЕКТ 80
 184. ПрАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 17
 185. ПрАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 10
 186. ПрАТ УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 31
 187. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 25
 188. ПАТ УНІКОМБАНК 9
 189. ПрАТ УПТК 68
 190. ПАТ ФІРМА "ЛУГАНСЬКМЕБЛІ" 59
 191. ПрАТ ФІРМА "ПОЛУМ’Я" 5
 192. ПрАТ ФІРМА "ФУНДАМЕНТ" 24
 193. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 11
 194. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 68
 195. ПАТ ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ 76
 196. ПрАТ ХЕРСОНСЬКЕ АТП 16560 86
 197. ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ 

ВИРОБІВ
82

 198. ПАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 91
 199. ПрАТ ХОУМВОРЛД 81
 200. ПрАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС 10
 201. ПрАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА 54
 202. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 36
 203. ПАТ ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС 61
 204. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА 

КОМПАНІЯ
6

 205. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМБІНАТ

49

 206. ПАТ ЧОРНОБАЇВСЬКЕ 59
 207. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ
30

 208. ПрАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ № 82

17
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125449
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
17.03.2014 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
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320995
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Поточний рахунок 
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