
№46 (1799) 07.03.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр
нКцпфр зупинила,  

скасувала, відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.2012р. №249, відповідно до 
пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, 
обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвес-
тування, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії №264 від 
04.03.2014 та наданого звіту про досягнення мінімально-
го обсягу активів Закритого недиверсифікованого вен-
чурного пайового інвестиційного фонду «ІМВ Ендаумент» 
(код за ЄДРІСІ — 23300117) ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ — 33936496) визнано За-
критий недиверсифікований венчурний пайовий ін-
вестиційний фонд «Імв ендаумент» тов «драГон 
еСет менедЖмент» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду — роз-
порядження № 0218 — СІ від 4 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-

лювання діяльності інституційних інвесторів Симоненко 
Оксани Миколаївни, відповідно до пункту 4 розділу ІV 
Положення про порядок припинення корпоративного ін-
вестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11.2013 №2606, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 17.12.2013 за №2133/24665, та наданих до-
кументів Публічним акціонерним товариством «Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«Магістр-фонд енергетики», що є правонаступником Від-
критого акціонерного товариства «Закритий недиверси-
фікований корпоративний інвестиційний фонд «Магістр-
фонд енергетики», місцезнаходження: 01004, м. Київ, 
вул. Червоноармійська, буд.5, 6-поверх, блок-Д, кімна-
та 2, код за ЄДРПОУ: 35632393, на скасування реєстра-
ції випуску акцій у зв’язку з його ліквідацією скасовано 
реєстрацію випуску акцій публічного акціонерного то-
вариства «Закритий недиверсифікований корпора-
тивний інвестиційний фонд «магістр-фонд енергети-
ки», код за ЄДРПОУ 35632393, реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 132964 на загальну суму 20 633 000 (двадцять 
мільйонів шістсот тридцять три тисячі) гривень, у кіль-
кості 20 633 (двадцять тисяч шістсот тридцять три) шту-
ки, номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано 
реєстрацію проспекту емісії акцій Відкритого акціонерно-
го товариства «Закритий недиверсифікований корпора-
тивний інвестиційний фонд «Магістр-фонд енергетики», 
код за ЄДРПОУ: 35632393, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
132964, що зареєстрований 03.03.2008 року Державною 
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комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульова-
но свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного 
акціонерного товариства «Закритий недиверсифікова-
ний корпоративний інвестиційний фонд «Магістр-фонд 
енергетики» №2129 від 20.05.2011 року, що видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження № 0117 — СІ від 6 брезня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 №2484, та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354, та відповідно до документів, наданих 
прат  «Концерн «Борекс» на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства (міс-
цезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Червоноармій-
ська,  21, код за ЄДРПОУ: 30572974), зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Концерн «Борекс» — розпорядження №12-Кф-З 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пунк-
ту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснен-
ня емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
ням Національної Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та 
відповідно до документів, отриманих від Державної іпо-
течної установи, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 
34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням об-
лігацій (серія L1), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій (серія L1) державної іпотечної установи. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія L1) 
Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№42/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 47-Кф-С-о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністер-

стві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та від-
повідно до документів, отриманих від Державної іпотечної 
установи, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія М1), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія М1) державної іпотечної устано-
ви. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія М1) 
Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№43/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 48-Кф-С-о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та від-
повідно до документів, отриманих від Державної іпотечної 
установи, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія N1), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія N1) державної іпотечної устано-
ви. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія N1) 
Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№44/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 49-Кф-С-о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та від-
повідно до документів, отриманих від Державної іпотечної 
установи, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія О1), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія О1) державної іпотечної устано-
ви. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія О1) 
Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№45/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
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2009 року, анульовано — розпорядження № 50-Кф-С -о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та від-
повідно до документів, отриманих від Державної іпотечної 
установи, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія Р1), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія Р1) державної іпотечної устано-
ви. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія  Р1) 
Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№46/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 51-Кф-С-о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та від-
повідно до документів, отриманих від Державної іпотечної 
установи, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія Q1), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія Q1) державної іпотечної устано-
ви. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія Q1) 
Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№47/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 52-Кф-С-о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-

нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та від-
повідно до документів, отриманих від Державної іпотечної 
установи, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія R1), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія R1) державної іпотечної устано-
ви. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія R1) 
Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№48/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 53-Кф-С-о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та від-
повідно до документів, отриманих від Державної іпотечної 
установи, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія S1), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія S1) державної іпотечної устано-
ви. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія  S1) 
Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№49/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 54-Кф-С-о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. №2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948, та від-
повідно до документів, отриманих від Державної іпотечної 
установи, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія Т1), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія Т1) державної іпотечної устано-
ви. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія  Т1) 
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Державної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№50/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 55-Кф-С-о 
від 5 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія Z), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій (серія Z) державної іпотечної установи. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій (серія Z) Державної 
іпотечної установи від 10 лютого 2009 року №30/2/09, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 2009 року, ану-
льовано — розпорядження № 31-Кф-С-о від 13 люто-
го 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія А1), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія А1) державної іпотечної установи. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія А1) Дер-
жавної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№31/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 32-Кф-С-о 
від 13 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-

тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія В1), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія В1) державної іпотечної установи. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія В1) Дер-
жавної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№32/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 33-Кф-С-о 
від 13 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія С1), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія С1) державної іпотечної установи. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія С1) Дер-
жавної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№33/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 34-Кф-С-о 
від 13 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003р. 
№322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та доповненнями), 
та відповідно до документів, наданих Державною іпотеч-
ною установою, місцезнаходження: 01133, м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 34, офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, 
на скасування реєстрації випуску облігацій (серія D1), ска-
совано реєстрацію випуску облігацій (серія D1) держав-
ної іпотечної установи. Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій (серія D1) Державної іпотечної установи від 
10 лютого 2009 року №34/2/09, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі сві-
доцтва: 23 червня 2009 року, анульовано — розпоря-
дження № 35-Кф-С-о від 13 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
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директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 роз-
ділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облі-
гацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами 
та доповненнями), та відповідно до документів, нада-
них Державною іпотечною установою, місцезнахо-
дження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 
201, код за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реє-
страції випуску облігацій (серія E1), скасовано реє-
страцію випуску облігацій (серія E1) державної іпо-
течної установи. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій (серія E1) Державної іпотечної установи від 
10 лютого 2009 року №35/2/09, видане Державною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, дата ви-
дачі свідоцтва: 23 червня 2009 року, анульовано — 
розпорядження № 36-Кф-С-о від 13 лютого 
2104  року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія F1), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія F1) державної іпотечної установи. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія F1) Дер-
жавної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№36/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 37-Кф-С-о 
від 13 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія G1), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія G1) державної іпотечної установи. Свідо-

цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія G1) Дер-
жавної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№37/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 38-Кф-С-о 
від 13 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія H1), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія H1) державної іпотечної установи. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія H1) Дер-
жавної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№38/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 39-Кф-С-о 
від 13 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія I1), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій (серія I1) державної іпотечної установи. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій (серія I1) Державної 
іпотечної установи від 10 лютого 2009 року №39/2/09, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 2009 року, ану-
льовано — розпорядження № 40-Кф-С-о від 13 люто-
го 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
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17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія J1), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія J1) державної іпотечної установи. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія J1) Держав-
ної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року №40/2/09, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, дата видачі свідоцтва 23 червня 2009 року, 
анульовано — розпорядження № 41-Кф-С-о від 13 лю-
того 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі пункту 4 глави 6 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державною іпотечною установою, місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 201, код 
за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування реєстрації випуску 
облігацій (серія K1), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія K1) державної іпотечної установи. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія K1) Дер-
жавної іпотечної установи від 10 лютого 2009 року 
№41/2/09, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 23 червня 
2009 року, анульовано — розпорядження № 42-Кф-С-о 
від 13 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора Центрального територіального департамен-
ту, на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на 
підставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 
№1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13  серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 
Розділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням 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, зупинено обіг акцій 
прат  «нво Укр совпроект», місцезнаходження: 04116, 
м. Київ, вул.  В.Василевської, 14, код за ЄДРПОУ: 
31281366 — розпорядження №15-цд-З від 04 берез-
ня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора Центрального територіального департа-

менту, 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 те-
риторіальним органам Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 13 серпня 2013 р. за 
№ 1390/23922, пункту 2 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Зат міжнародний центр культурних та ділових 
зв’язків «Консалтінг Україна», місцезнаходження: 
03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 3, код за  
ЄДРПОУ: 25203520 — розпорядження №12-цд-С-а 
від 05 березня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Дніпровського територіального управління, на 
підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку», підпункту 2 пункту 
1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про делегування 
повноважень територіальним органам Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за 
№ 1390/23922, підпункту 4 пункту 1 глави 3 Розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за № 171/24948, зупинено 
обіг облігацій серій А та В пУБлІЧноГо аКцІонерно-
Го товариСтва «ЗапорІЗЬКий домоБУдІвний 
КомБІнат» (місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, 
вул. Суворова, буд. 4, код за ЄДРПОУ — 01240137) у 
зв’язку з анулюванням викуплених облігацій — розпо-
рядження № 1-дн-1-Зо-о та № 2-дн-1-Зо-о від 
04.03.2014 року.

нКцпфр повідомляє про ліцензування 
на фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

товариСтвУ З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІС-
тЮ «вІЗІлайн ІнвеСт» (04073, м. Київ, вулиця Марка 
Вовчка, 16; код за ЄДРПОУ: 36507806) на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депо-
зитарної установи серії АЕ № 286700 від 29.10.2013, ви-
дану на підставі заяви про анулювання ліцензії відповідно 
до підпункту 1 пункту 1 глави ІV Порядку — рішення 
№ 270 від 4 березня 2014 року.

*   *   *
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Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 05.03.2014р. № 98-ЦД-1-Т 
у відношенні тов «фК «ІмперІал» (код за ЄДРПОУ: 
37034496) за порушення вимог законодавства про цінні 
папери застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцен-
зій на здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: 
серії АЕ №286749 від 03.12.2013р. (брокерська діяль-

ність) та серії АЕ №286750 від 03.12.2013р. (дилерська 
діяльність).

06.03.2014 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонер!
публічне акціонерне товариство «Київміськголовпостач» (на-

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

дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (пред-
ставників акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2014 року з 
11 години 00 годин до 11 годин 45 хвилин

дата та час відкриття (проведення) Зборів 28 квітня 2014 року 
об 12-00 годині

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

місцезнаходження товариства: 03115, Україна, м. Київ, 
вул.  Святошинська, 3.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 22 квітня 2014 року.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Това-

риства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства за 2013 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2013 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту або затвердження 

нової редакції Статуту Товариства.
11. Про відкликання Голови та членів Правління Товариства.
12. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

найменування показника період
Звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 5448 6025
Основні засоби ( залишкова вартість ) 4549 4503
Довгострокові фінансові інвестиції - 117
Запаси в т.ч. готова продукція 145 564
Сумарна дебіторська заборгованість 434 624
Грошові кошти та їх еквіваленти 314 217
Нерозподілений прибуток 998 1536
Власний капітал 5296 5910
Статутний капітал 1423 1423
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 152 93
Чистий прибуток (збиток) (1) 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5692295 5692295
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 31

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 юридич-

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

для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Рейтарська, 9, офіс №3. кожного 
робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами член Правління Товариства Мель-
ник Лідія Іванівна.

телефони для довідок : (044) 278-81-25, 278-84-20
наглядова рада

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиївмІСЬКГоловпоСтаЧ»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Акцiонерна страхова компанiя «ОМЕГА»

1.2. Код за ЄдрпоУ: 21626809 
1.3. місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, Обсерваторна 17 А
1.4. міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс 

(044)272-17-65
1.5. електронна поштова адреса: kul@omega.ua 
1.6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
1.7. вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-

дових осіб емітента
2. текст повідомлення 

2.1. 06.03.2014 р. Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол за-
сідання Наглядової ради № 5 вiд 06.03.2014 р.) прийнято рішення про:

припинення повноважень члена Правлiння АСК «ОМЕГА» Зариць-
кої Лариси Анатоліївни у зв’язку iз її звільненням з посади віце-
президента, директора з фінансів Фінансової дирекції АСК «ОМЕГА». 
Зарицька Лариса Анатоліївна (паспорт серії МЕ, номер 699009, вида-
ний Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25 листопада 
2005 року) часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк 
протягом якого перебувала на посаді члена Правління — з 16.05.2011р. 
по 06.03.14р.

Замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано) на по-
саду.

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

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

3.2. президент  тарасенко Сергій вадимович.

приватне аКцiонерне товариСтво «аКцiонерна Страхова Компанiя «омеГа»
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 ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»,

Код за ЄДРПОУ 05763702
місцезнаходження:  

Україна, 83005, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189
(далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбу-
дуться 09 квітня 2014 р. о 16.00 за адресою: Україна, 83005, м. донецьк, 
вул. Івана ткаченка, 189 (у приміщенні актового залу заводоуправління) 

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
річних Загальних зборів акціонерів

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2013 рік. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства за 2013 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2013 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Това-

риства у 2013 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
8. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтере-

сованість.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

 найменування показника період
 звітний- 
2013 р.

 попере-
дній-2012 р.

Усього активів, тис. грн. 797 651 1 093 421
Основні засоби, тис. грн. - 5 532
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн. - -
Запаси, тис. грн. 11 951 57 503
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн. 784 512 1 028 478
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 439 233
Нерозподілений прибуток, тис. грн. 171 074 227 268

Власний капітал, тис. грн. 181 729 236 540
Статутний капітал, тис. грн. 11 363 11 363
Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 118 583 108 132
Поточні зобов’язання, тис. грн. 497 339 748 749
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -56 194 184 464
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45 453 000 45 453 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 457 1 189

Основні показники за 2012 рік наведені з урахуванням коригувань у 
зв`язку з розкриттям інформації згідно Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, внесених змін до МСФЗ №19, які застосовуються ретроспективно 
і призвели до коригувань окремих показників за 2012 рік. 

Перелік акціонерів ПАТ «ДГМ», які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів ПАТ «ДГМ» призначених на 09 квітня 2014 року, 
складається станом на 24 годину 03 квітня 2014 року. 

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДГМ» для здійснення персо-
нального повідомлення про проведення 09 квітня 2014 р. річних Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ДГМ» — 17 лютого 2014 р.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Публічне акціо-
нерне товариство «Національний депозитарій України» адреса: Україна, 01001, 
м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел /факс: +38044 279-66-51, +38044 279-13-22, 
електронна скринька: ndy@csd.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00. 

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства буде здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальніс-
тю «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 09 квітня 2013 року з 
15  год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства: Україна, 83005, м. Донецьк, вул. Івана Тка-
ченка,189 (у приміщенні актового залу заводоуправління). 

Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-
тись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: 
Донецька область, місто Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189, каб. 314, а в 
день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства — також у 
місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звер-
нутися за відповідною адресою до Керівника департаменту правового за-
безпечення — Сініцина Руслана Леонідовича. 

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 344-17-52. 
Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.

наглядова рада пат «дГм »

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «донецЬКГІрмаШ»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «видУБиЧІ» 
(код за ЄДРПОУ 00132829)

(місцезнаходження товариства: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 2) по-
відомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2014 
року о 12 годині за адресою: 01013, м. Київ, вул. промислова, 2, кабінет 
Голови комісії з припинення.

порядоК денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

чергових Загальних зборів акціонерів пат «видубичі»
1. Звіт Голови комісії з припинення про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2013 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Доповідь Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річних результатів діяльності та фінансової звітності 

Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
6. Переобрання Наглядової Ради Товариства.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись 

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

Для реєстрації та участі у зборах учасникам необхідно мати при собі до-
кументи, що посвідчують особу. Представникам акціонерів додатково необ-
хідно мати доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодав-
ства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових 
зборах акціонерів, буде складений за станом на 08 квітня 2014 року. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства (01013, м. Київ, вул. Промислова, 2, кабінет Голови комісії з 

припинення) у робочі дні та у робочий час. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Го-
лова комісії з припинення Шарко А. В.

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

найменування показника період
звітний
(2013 р.)

попередній
(2012 р.)

Усього активів  1409 1547
Основні засоби  2944 2943
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 4 -
Сумарна дебіторська заборгованість  208 137
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 178
Нерозподілений прибуток 695 1275
Власний капітал 179 179
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов`язання 5 -
Поточні зобов'язання 511 58
Чистий прибуток (збиток) (580) (148)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18009 18009
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 16
довідки за телефоном /044/2861790 
Голова комісії з припинення
пат «видубичі»  а. в. Шарко

пат «УКртранСГаЗ», код ЄДРПОУ 30019801, повідомляє, що 
відповідно до Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства «УКРТРАНСГАЗ» від 05.03.2014 року №6 повноваження Го-
лови Правління Товариства Вінокурова Сергія Олексійовича припинені, на 

посаду Голови Правління Товариства обрано Ясюка Валерія Миколайови-
ча. Повноваження члена Правління Товариства Крупки Василя Олексан-
дровича припинені. Зубова Сергія Євгеновича обрано членом Правління 
Товариства. 
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«племСервІС» 

(надалі — Товариство)
(код ЄДРПОУ — 00703351,місцезнаходження Товариства: Полтав-

ська  обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 17 квітня 2014 року о 13 год. 00 хв., місце проведення за-
гальних зборів: полтавська обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, 
вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде здійснюватися 17 квітня 2014 року у місці проведення загальних збо-
рів з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є 
паспорт, для довірених осіб — паспорт та довіреність яка оформлена згід-
но чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 11 квітня 2014 р. 

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 

за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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 
Товариства.

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

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії 
Товариства. 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою 
Товариства: Полтавська обл. Глобинський р-н смт. Градизьк, вул. Київ-
ська, 89 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 в бухгалтерії 
Товариства, посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Голова Правління Бігдан Микола 
Андрійович. довідки за тел. (05365) 34-3-44. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

в 2013 році (тис.грн.).
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1662 1959
Основні засоби (залишкова вартість) 465 486
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 832 699
Сумарна дебіторська заборгованість 61 511
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31 (19)
Власний капітал 1534 1484
Статутний капітал 504 504
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 128 475
Чистий прибуток (збиток) 50 (14)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2014360 2014360
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18

наглядова рада товариства

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ЮЖний»

код ЄдрпоУ 00413417
місцезнаходження: 68262 Одеська область, Саратський район, с. 

Розівка, вул. Радянська, будинок,4, повідомляє про проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів, які відбудуться « 16 »квітня 2014 
року о 12: 30 годині за адресою: 68262 одеська область, Сарат-
ський район, с.розівка, вул. першотравнева,1 « а», приміщення 
Будинку культури, актовий зал.

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

Обрання членів Лічильної комісії.1. 
Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ве-2. 

дення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
Звіт Виконавчого директора про підсумки фінансово-3. 

господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2014 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за на-4. 
слідками розгляду звіту.

Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за на-5. 
слідками розгляду звіту.

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 6. 
2013 рік.

Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 7. 
рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.8. 
Про переобрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження 9. 

умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ре-
візійної комісії.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-10. 
чинів, які вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської 
діяльності згідно діючого законодавства України.

Про затвердження договорів, що були укладені між ПАТ «ЮЖ-11. 
НИЙ» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Про 
надання повноважень Наглядовій раді Товариства на визначення по-
дальших умов кредитування та укладення будь-яких договорів між 
ПАТ «ЮЖНИЙ» та ПАТ «ПУМБ».

основні показники
 фінансово- господарської діяльності 

пат «ЮЖний» (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 40795  47950
Основні засоби 35155  34459
Довгострокові фінансові інвестиції 2459  4100
Запаси 1214  1137
Сумарна дебіторська заборгованість 1729  5688
Грошові кошти та їх еквіваленти 1  10
Нерозподілений прибуток 23437  7430
Власний капітал 29203  24021
Статутний капітал 4137  4137
Довгострокові зобов`язання 147  3871
Поточні зобов`язання 11445  18516
Чистий прибуток (збиток) 6319  (867)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16548400  16548400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0  -

Загальна сума коштів , витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

232  243

Реєстрація учасників Зборів відбудеться «16» квітня 2014 р. з  
11: 00 до 12 : 15 години за пред’явленням паспорта (для представни-
ків акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним зако-
нодавством, та паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюєть-
ся згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних 
паперів Товариства станом на 24: 00 годину «10» квітня 2014 року. 

Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матері-
алами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 
68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул..Радян-
ська ,4, приміщення адмінбудівлі кабінет - Бухгалтерія підприємства, 
з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години. Відповідальним за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгал-
тер ПАТ «Южний» - Самокіш Олена Федорівна.

тел.: (0248) 44239    
наглядова рада
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ІСКра» 
повідомляє!

Загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2014р. о 10.00-ій го-
дині за адресою: 79066, м. львів, вул. вулецька,14, (актовий зал)

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — на 24 годину 11.04.2014 року

порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціоне-

рів товариства.
2. Обрання голови та секретаріату загальних зборів акціонерів товари-

ства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт Генерального директора — Голови правління про господарську 

діяльність Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

7. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (збит-
ків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про 
акціонерні товариства».

8. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
9. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту.

реєстрація учасників зборів буде проводитись з 09 год. 00 хв. до 
09 год. 50 хв., за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. При 
здійсненні процедури учасників Загальних зборів акціонерного товари-
ства, кожен акціонер повинен мати при собі документи, що посвідчують 
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково 
до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на 
зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не перевищує кількісно-
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів.

Додаткова інформація для акціонерів товариства: з матеріалами з пи-
тань порядку денного зборів акціонери товариства можуть ознайомитись 
за адресою: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14. В робочі дні з 9:00 до 
16:00  год., перерва з 13:00 до 14:00 год., також і в день проведення За-
гальних зборів у місці їх проведення. 

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами. тел.: (0322) 245 43 20 (032) 245-43-08.

основні показники про майновий стан та фінансову-господарську 
діяльность підприємства (тис.грн.)

найменування показника період
 звітний     попередній

Усього активів 481612 499446
Основні засоби за залишковою вартістю 158239 176322
Довгострокові фінансові інвестиції 41262 41267
Інші необоротні активи 1882
Запаси 128184 110159
Сумарна дебіторська заборгованість 150811 165586
Грошові кошти та їх еквіваленти 3116 4230
Нерозподілений прибуток 99403 94676
Статутний капітал 8771 8771
Довгострокові зобов’язання 91599 106341
Поточні зобов’язання 281839 289658
Чистий прибуток (збиток) 2895 2491
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35084154 35084154
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

----- ------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб).

1854 1872

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,083 0,071

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

0,083 0,071

Вартість чистих активів 108174 103447

Голова правління — Генеральний директор пат «Іскра» Костів м.а.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
пат «автоБаЗа «водниК» 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 17 квітня 2014 р. о 11.00 за адресою: м. полтава, 
вул. довженка, 2а, адмінбудівля пат «автобаза «водниК», 
офісне приміщення (каб. №7).

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 17 квітня 
2014 року з 09.30 до 10.30 год 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів — 11 квітня 2014 року.

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних 

зборів акціонерів. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборів.

2. Звіт генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Напрямки діяльнос-
ті на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Гене-
рального директора.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності за 2013 рік. 
Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.За-
твердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2013р. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2013р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 
підсумками роботи Товариства у 2013 році.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, за-
твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради

8. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
9. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прий-
няття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схва-
лення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання 
таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Ознайомитися з документами, пов’язанимии з порядком денним 
загальних зборів акціонерів можна у робочі дні за адресою: м. Полта-
ва, вул. Довженка, 2-а, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 
13.00 до 14.00. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Амелін С.В. 

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам та їх 
представникам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (пас-
торт), представникам акціонерів — додатково довіреність, оформле-
ну згідно вимог чинного законодавства України. 

довідки за телефоном (0532) 59-44-61. 

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

найменування показника період
2013 2012

Усього активів 1088 1049
Основні засоби 605 624
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9 3
Сумарна дебіторська заборгованність 393 388
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 3
Нерозподілений прибуток (487) (522)
Власний капітал 1001 965
Статутний капітал 320 320
Довгострокові зобов’язання 65 65
Поточні зобов’язання 14 19
Чистий прибуток (збиток) 36 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1280242 1280242
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 7
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повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«КиївСЬКий еКСперименталЬний 

м'яСоперероБний Завод «дарницЬКий»
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» (Код за 
ЄДРПОУ 31747895), яке знаходиться за адресою: 02081, м. Київ, 
вул. Сортувальна, 5 (далі — Товариство) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
16 квітня 2014 року об 11 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, 
вул. Сортувальна, 5, кім. 10 адмінбудівлі.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на 
збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реє-
страція буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери 
повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціо-
нерів — документ, що підтверджує особу, а також доручення або ін-
ший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відпо-
відно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:10 квітня 2014 р.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що бе-

руть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт незалежного аудитора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансо-
вого року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту аудитора.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 
2013 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, в тому чис-
лі  — звіту про фінансові результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або 

про попереднє схвалення значних правочинів.
10.Викладення Статуту Товариства у новій редакції.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адре-
сою: м. Київ, вул. Сортувальна, 5, кім. 10 адмінбудівлі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — Голова Правління Титула Віктор Іванович

довідки за телефоном 044 5749780.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2013 р.(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів  4796 5211
Основні засоби  2536 3355
Довгострокові фінансові інвестиції 965 800
Запаси 9 12
Сумарна дебіторська заборгованість  1275 976
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 68
Нерозподілений прибуток (7420) (7322)
Власний капітал 8224 8224
Статутний капітал 3 3
Довгострокові зобов’язання 1477 1667
Поточні зобов’язання 2512 2639
Чистий прибуток (збиток) (98) 192
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4112167 4112167
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

5 7

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
приватноГо аКцІонерноГо 

товариСтва «лаКталІС-миКолаїв»
(код за ЄДРПОУ 23624594)

Наглядова рада ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» (надалі — Товари-
ство), яке знаходиться за адресою вул. Виноградна, 2, м. Миколаїв, 
54018, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 09 квітня 2014 р. о 10 годині за адре-
сою м. миколаїв, вул. виноградна, 2, конференц-зал.

порядоК денний:
1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних збо-

рів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора за 2013 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків за 2013 

рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження роз-
міру річних дивідендів.

5. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 
6. Обрання Ревізора Товариства. 
7. Вирішення питання про Загальні Збори ТОВ «Миколаївський 

міський молочний комбінат» (ініціювання, пропозиції щодо порядку 
денного, голосування тощо) 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2013 рік

(тис. грн.)
найменування показника

Звітний попередній 
Всього активів 606 762 541 990
Основні засоби 68 509 69 915
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 48 574 53 083
Сумарна дебіторська заборгованість 445 874 378 348
Грошові кошти та їх еквіваленти 183  72
Нерозподілений прибуток 84 819 145 700
Власний капітал 419 799 340 050
Статутний капітал 69 795  69 795
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 175 100 185 846
Чистий прибуток( збиток ) 79 849  133 278
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 71 147 71 147
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 425 461

реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у черго-
вих загальних зборах буде проводитись 09 квітня 2014 р. з 9 го-
дини 30 хвилин до 9 години 55 хвилин за місцем проведення 
чергових загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних збо-
рах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодав-
ства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів — на 24 годину 03.04.2013 р.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів то-
вариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою: вул. Ви-
ноградна, 2, м. Миколаїв, 54018.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних 
зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних збо-
рів — за адресою: м. Миколаїв, вул. Виноградна, 2 у робочі дні з 9 до 
16-30 години; у день проведення загальних зборів — за місцем їх про-
ведення.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного — Генераль-
ний директор Гузєй Я.П.

довідки за телефоном 0512 76 54 43.
наглядова рада
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акціонеру
пат «ваСилІвСЬКий хлІБоКомБІнат»

повІдомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «василівський хлібокомбінат»
Публічне акціонерне товариство «Василівський хлібокомбінат» (далі — 

Товариство), код ЄДРПОУ — 00378201, місцезнаходження — 71600, Запо-
різька обл., м. Василівка, вул. Богдана Хмельницького, 3, повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів , які відбудуться 07 квітня 2014 
року о 10:00 за адресою: 71600, Запорізька обл., м. василівка, вул. Бог-
дана хмельницького, 3, в приміщенні актової зали.

перелік питань, що виносятья на голосування:
1.Про обрання Голови та членів лічильної комісії загальних зборів 

ПАТ  «Василівський хлібокомбінат».
2.Про затвердження порядку проведення загальних зборів ПАТ «Васи-

лівський хлібокомбінат». 
3.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора 

ПАТ  «Василівський хлібокомбінат» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2013 році та напрями діяльності Товариства на 
2014  рік. 

4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «Василівський хлібокомбінат» про результати діяльності в 2013 році.

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії 
ПАТ «Василівський хлібокомбінат» про результати діяльності в 2013 році. 
Висновки щодо річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Затвер-
дження звіту та висновків. 

6.Про затвердження річного звіту ПАТ «Василівський хлібокомбінат» за 
2013 рік. 

7.Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПАТ «Василівський 
хлібокомбінат» за підсумками роботи за 2013 рік .

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 робочий 
день з дати отримання Товариством запиту акціонера про необхідність 
отримання матеріалів для підготовки до загальних зборів, з понеділка по 
п’ятницю, з 8-00 до 17-00 год., за адресою: 71600, Запорізька обл., м. Васи-
лівка, вул. Богдана Хмельницького, 3, в кабінеті директора, а в день про-
ведення Загальних зборів — також у місці їх проведення — актова зала.

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 матеріала-
ми, 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 Портной Іван Афа-
насійович.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах про-
водиться в день проведення загальних зборів з 9-00 години по 10-00 годину 
за місцем проведення загальних зборів акціонерів: 71600, Запорізька обл., 
м. Василівка, вул. Богдана Хмельницького, 3, в приміщенні актової зали.

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 01 квітня 2014 року.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі 
паспорт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та юри-
дичним особам — паспорт або документ, що його замінює, та довіренність, 
оформлену у відповідності до чинного законодавства України або копія до-
кументу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн) 2013 рік
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 30805,2 30790,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 976,0 994,1
Довгострокові фінансові інвестиції 29144,7 29154,7
Запаси 95,9 95,9
Сумарна дебіторська заборгованість 25,7 14,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 33,2 1,9
Нерозподілений прибуток (3566,5) (3526,1)
Власний капітал 30676,2 30754,4
Статутний капітал 30734,2 30734,2
Довгострокові зобов’язання 86,2 -
Поточні зобов’язання 39,2 33,5
Чистий прибуток (збиток) 40,4 96,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122 936 680 122 936 680
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  І.а. портной

пат «ваСилІвСЬКий хлІБоКомБІнат»

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 
«племсервіс»

2. Код за ЄДРПОУ: 00703351
3. Місцезнаходження: 39071 полтавська область, Глобинський р-н, 

смт. Градизьк, вул. Київська, 89.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05365) 34-3-44
5. Електронна поштова адреса: plemservis@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: plemservis.pat.ua
7. Вид особливої інформації : інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ii. текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Племсервіс» (надалі Товариство) по-
відомляє, що на підставі переліку акціонерів, яким надсилатиметься пись-

мове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства, складеного депозитарієм Публічним акціонерним товариством 
«Національний депозитарій України» на облікову дату 28.02.2014 р. та 
отриманого Товариством від депозитарію 04.03.2014 р., Товариству стала 
відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій, а саме: 

1. Власник акцій — юридична особа — Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Фінансовий Альянс» (код ЄДРПОУ 32248911, місцезнахо-
дження: вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 1-А, офіс 710, м. Київ, 03039), що 
володів пакетом акцій в розмірі 715 550 шт. (35,5224 % голосуючих акцій) 
зменшив свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 315 550 шт. 
(15,6650% голосуючих акцій). 

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 пат «племсервіс»  Бігдан м.а.
05.03.2014.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «племСервІС»

приватне аКцІонерне товариСтво 
мІЖнародна торГова фІрма «ІнтермарКет», 

м. Житомир, пров. 2-ий ливарний 12
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18  квітня 

2014 року о 10.00 годині за адресою: м. Житомир, пров. 2-ий ливарний 12, 
в приміщенні офісу товариства.

порядок денний:
1. Звіт   про результати фінансово-господарської діяльності  товариства 

за  2013 рік.
2.  Звіт та висновки ревізора.
3. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду   звіту  генерального ди-

ректора та   звіту   ревізора. 
5. Про розподіл прибутку і збитків за звітний період.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде проводитись 18 квітня 2014 року з 09.00 до  09.45  за місцем прове-
дення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, 
що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, 
оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з 
питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:

- до дати проведення загальних зборів – м. Житомир, пров. 2-ий Ливар-
ний 12, з 8 квітня 2014 року  у робочі дні з 15-00 до 16-00 години;

-  у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
довідки за телефонами: (0412) 418-491, 418-365.
Генеральний директор товариства.
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ШановнІ аКцІонери!
публічне акціонерне товариство «андрушівське»

(надалі — «товариство»)
(код за ЄДРПОУ 00385738, місцезнаходження Товариства:

13400, Житомирська область, Андрушівський район, м. Андрушівка, 
вул.  Радгоспна, 11)

повідомляє Вас про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
25 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Житомирська область, ан-
друшівський район, м. андрушівка, вул. радгоспна, 11, адмінприміщення 
товариства, актова зала.Реєстрація акціонерів та їх представників для участі 
у зборах відбудеться 25 квітня 2014 року з 09.30 до 10.55 год. за адресою: Жи-
томирська область, Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, 11, 
адмінприміщення Товариства, актова зала.Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення зборів, а саме: 21 квітня 2014 року.

порядоК денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних збо-

рів акціонерів.
2. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 

в 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, висновки Ревізійної комісії Товари-

ства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річних підсумків діяльності звітів та балансу Товари-

ства за 2013 рік.
Ознайомитися з документами, пов’язаними із питаннями порядку денно-

го загальних зборів акціонерів, Ви зможете з 07 квітня по 24 квітня 2014 року 
включно у робочі дні з 09.00 до 15.00 години за адресою Товариства: Жито-
мирська область, Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, 11, 
кабінет Голови правління Товариства.Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер Това-
риства Гайдай Валентина Миколаївна. Довідки за тел: (04136) 5-66-43.Для 
участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що по-

 прат «пІвденБУдтранС»
( код ЄдрпоУ 31476454 )

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2014 
року о 14.00 годині за адресою: м. Южноукраїнськ, промисловий майдан-
чик,4, в актовому залі адміністративно-побутового приміщення.

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

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів і затвер-

дження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 
Товариства.

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

4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора та затвердження висновків.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

2013 року.
Реєстрація акціонерів відбудеться 25 квітня 2014 року з 13 до 14.00 за 

місцем проведення зборів.
Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт 

( документ, що посвідчує особу), а уповноважені представники акціонерів 
також доручення, оформлене відповідно до законодавства на право учас-
ті в зборах.

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів до їх 
проведення можна ознайомитись за місцезнаходженням ПрАТ «Півден-
будтранс» (м.Южноукраїнськ, промисловий майданчик,4) в кабінеті голов-
ного бухгалтера у робочі дні з 10.00 до 17.00, а в день проведення Загаль-
них зборів — також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є головний бухгалтер Резніченко Людмила Георгіївна, тел. ( 
05136) 5-94-10.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства. 

(тис.грн.) 
 найменУвання поКаЗниКа  перІод

 Звітний  попередній
Усього активів 4305 4636
Основні засоби  460  470
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси  24  46
Сумарна дебіторська заборгованість 2706 3579
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал  152  425
Статутний капітал 1751 1751
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2402 2460
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій ( шт. ) 1751373 1751373
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду ( шт.)

1633339 1079227

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

1633339 1079227

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

24 41

директор прат «південбудтранс»  в.м. лопушанський 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «андрУШІвСЬКе»

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМ"
(код ЄДРПОУ 31682435, місцезнаходження: Україна, 52440, Дніпро-

петровська обл., Солонянський р-н, с. Безбородькове, вул. Ватутіна, буд.
73) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться "11" квітня 2014 року о 10.00 годині за  адресою: Укра-
їна,  52440, Дніпропетровська обл.,  Солонянський р-н,  с. Безбородь-
кове, вул. Ватутіна, буд. 73, актова зала.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік. 
3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та  порядку вип-

лати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
4. Затвердження  звіту директора Товариства про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 2013 рік.
5. Затвердження  звіту ревізора  Товариства про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 2013 рік. 
6. Про вступ до складу учасників ТОВ "Аста" та надання повноважень.
7. Про затвердження  ринкової вартості акцій.
8. Затвердження Статуту в новій редакції та надання повноважень.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись "11" квіт-

ня 2014 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення загальних зборів. При
реєстрації акціонерам товариства необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, офор-
млену відповідно до чинного  законодавства України. Відповідно до ч.1
ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 го-
дину 07 квітня 2014 р. З матеріалами, пов'язаними із порядком денним
зборів, акціонери можуть ознайомитись до початку зборів за адресою: Ук-
раїна,  52440,  Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Безбородько-
ве, вул. Ватутіна,буд.73, з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00 (Перер-
ва 3 12.00 по 13.00). Довідки за телефоном (056) 732-28-90. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного - директор Товарис-
тва М.П. Чекмез. 

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

Директор ПрАТ "Агроком"  М.П. Чекмез

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САРНИФАРМАЦІЯ"

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 18
квітня 2014 року об 11 год. за адресою: Рівненська обл., м. Сарни,
вул. Ярослава Мудрого, 5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013 рік.
4. Звіт голови наглядової ради.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за

2013 рік.
6. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік, нарахування 
та виплату дивідендів.
7. Обрання  членів наглядової ради Товариства.

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

Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава
Мудрого, 5 в приміщенні аптеки № 6, кімната № 6 (актовий зал). 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 14 квітня 2014 року. 

Реєстрація учасників зборів: 18 квітня 2014 р. з 10:00 год. до 10:45 год.
за місцем проведення зборів. При реєстрації необхідні мати документ, що
посвідчує особу учасника зборів. 

Відкриття зборів: 18 квітня 2014 р. об 11 год. 
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 2) щоденно з 9:00 до 10:00 год. 
Відповідальна особа - Директор. Довідки за телефоном: (03655) 3-20-

03, 3-27-75, (097) 507-12-26.
Директор ПАТ  Петришин Р.М.

Найменування показника
Період

звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 30881 24338
Основні засоби 39 39
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4140 3064
Сумарна дебіторська заборгованість 21404 18421
Грошові кошти та їх еквіваленти 2767 1210
Нерозподілений прибуток 28842 23920
Власний капітал 28842 23920
Статутний капітал 2970 2970
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2039 419
Чистий прибуток (збиток) 4923 5613
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

Найменування показників 2012 2013
Усього активів 3358 3726
Основні засоби 1039 1042
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1921 2229
Сумарна дебіторська заборгованість 45 42
Грошові кошти та їх еквівалент 367 409
Неросподілений прибуток 1279 1423
Власний капітал 2417 2576
Статутний капітал 882 882
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 941 1150
Чистий прибуток 157 303
Середньорічна кількість акцій (шт) 705651 705651
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 71 68
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свідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, 
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

основні показники фінансово — господарської діяльності 
пат «андрушівське», тис.грн

найменування показника період
2013 р. 2012 р.

Усього активів 3 588 4 153
Основні засоби 1 971 1 940
Довгострокові фінансові інвестиції 18 18
Запаси 257 253
Сумарна дебіторська заборгованість 44 31
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0

Нерозподілений прибуток 0 519
Власний капітал 1 576 1 576
Статуний капітал 261 261
Довгострокові зобов’язання 1 354 1 354
Поточні зобов’язання 325 403
Чистий прибуток (збиток) 72 40
Середньорічна кількість акцій (шт) 5 220 000 5 220 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 14

правління товариства

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво «мiЖнародний аеропорт 
«СiмферополЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 01130621
3. Місцезнаходження 95491, м. Сiмферополь, пл. аеропорту, 15
4. Міжміський код, телефон та факс:(0652) 595516 (0652) 595785
5. Електронна поштова адреса: office@airport.crimea.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.airport.crimea.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
На підставі наказу виконуючого обов`язки Голови Правління- гене-

рального директора ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ» 
Плаксіна Є.В. від 04 березня 2014 року №30/л: 

мінінкова Світлана Георгіївна, фінансовий директор — головний бух-
галтер ПАТ«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ« СІМФЕРОПОЛЬ», з 04.03.2014 
року у зв`язку зі зміною у штатному розкладі переведена на посаду фінан-
сового директора Публічного акціонерного товариства «Міжнародний ае-
ропорт «Сімферополь» по переводу. Підстава: заява Мінінкової С.Г.

Мінінкова Світлана Георгіївна згоди на розкриття паспортних даних не 
надала, не володіє акціями у статутному капіталі ПАТ «Міжнародний ае-
ропорт «Сімферополь», не володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, 
призначена на невизначений термін. На посаді фінансового директора — 
головного бухгалтера ПАТ «МА «Сімферополь» перебувала з 01.08.2013 
року до 04.03.2014 року.

Інші посади, які обіймала протягом останніх п`яти років: 08.2008 р. — 
11.2008року заступник генерального директора з управлінського обліку 
ТОВ «Трансінвестсервіс», 04.2009р- 02.2011 року аудитор управлінського 
обліку ТОВ «Вертекс Юнайтед», 02.2011р.-04.2012 року заступник гене-
рального директора з фінансів та економіці КП»МА «Одеса», 04.2012-
12.2012року Директор департаменту з фінансів та економіці ПАТ «Міжна-
родний аеропорт «Сімферополь», 12.2012р. — 02.2012 року Фінансовий 
директор ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь»,з 02.2012 року 
Радник генерального директора ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферо-
поль» з фінансово-економічних питань, з 08.2013р-03.2014 року — фінан-
совий директор — головний бухгалтер ПАТ «МА «Сімферополь».

На підставі наказу виконуючого обов`язки Голови Правління- гене-
рального директора ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ» 
Плаксіна Є.В. від 04 березня 2014 року №30/л: 

ревякіна лариса вікторівна — заступник головного бухгалтера з бух-
галтерського обліку відділу бухгалтерського обліку ПАТ «Міжнародний ае-
ропорт «Сімферополь» з 04.03.2014 року у зв`язку зі зміною у штатному 
розкладі переведена на посаду головного бухгалтера Публічного акціо-
нерного товариства «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» по перево-
ду. Підстава: заява Ревякіної Л.В.

Ревякіна Лариса Вікторівна згоди на розкриття паспортних даних не 
надала, не володіє акціями у статутному капіталі ПАТ «Міжнародний ае-
ропорт «Сімферополь», не володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, 
призначена на невизначений термін. 

Інші посади, які обіймала протягом останніх п`яти років: 3 2008 року 
заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку ВАТ «Міжнарод-
ний аеропорт «Сімферополь» ( ПАТ «МА «Сімферополь»), з березня 2014 
року головний бухгалтер ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь».

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

в.о. Голови правлiння-генерального директора 
Євген васильович плаксін

(підпис)          (ініціали та прізвище керівника) 
05.03.2014р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ прат «Сяйво»!
Приватне акціонерне товариство «Сяйво» (місцезнаходження: м Луцьк, 

вул.Мамсурова, 12Г, код ЄДРПОУ 21750308) повідомляє що «09» квітня 
2014 року об 15.00 год. за адресою: м.луцьк, вул.мамсурова, 12Г, в 
кабінеті генерального директора, відбудуться чергові річні загальні збо-
ри акціонерів

порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання 
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звіту Генерального Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. 

3. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товари-
ства за 2013р.

4. Затвердження звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2013 рік. 
5. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результа-

ти Товариства за 2013 рік за наслідками звітів Генерального Директора, 
Наглядової Ради та Ревізора. 

6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2013 році.
7. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Переобрання Ревізора Товариства.
9. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних 

правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Сяйво» протягом наступного ка-
лендарного року. Надання відповідних повноважень уповноваженому ор-
гану по вчиненню значних правочинів. 

10. Прийняття рішення про продаж приміщення «Водопом’якшувальної 
станції».

11. Отримання кредитів на загальну суму не більше 5 000 000,00 грн. 
(п’яти мільонів гривень) в банківських установах.

12. Обрання предмету застави.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн)
найменування показника період

Звітний 
2013

попере-
дній 2012

Усього активів 3744 3054
Основні засоби 621 673
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 87 70
Сумарна дебіторська заборгованість 820 530
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 1
Нерозподілений прибуток (1476) (1492)
Власний капітал (1298) (1314)
Статутний капітал 174 174
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5042 4368
Чистий прибуток (збиток) 16 (37)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 695000 695000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 41
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 

складається станом на 24 годину 03 квітня 2014року. З матеріалами, що 
стосуються підготовки до проведення загальних зборів, акціонери Товари-
ства можуть ознайомитися за адресою: м.Луцьк, вул.Мамсурова, 12Г в 
робочий час: з 8.00 до 17.00год. в кабінеті генерального директора. Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Максимчук Лариса Володимирі вна.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціоне-
рів — доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог 
законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників 
буде відбуватися з 14.00 до 14.50 у день та за місцем проведення зборів.

Генеральний директор прат «Сяйво» __________ р. а. максимчук
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ» (надалі 

ПрАТ «ТЕРМІНАЛ», або Товариство) повідомляє Вас, що 14 квітня 
2014 року о 14.30 годині за адресою: Україна, м. одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 72, приміщення клуба пат «одеССІлЬмаШ» (2-й по-
верх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 14 квітня 2014 року з 14.00 год. до 14.30 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ  «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 08.04.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чин-
ного законодавства. 

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами зборів до 13 квітня 2014 року (включно) у робочі дні (крім суботи 
та неділі) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 
8-й поверх, ПрАТ «ТЕРМІНАЛ» з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 

приватне аКцІонерне товариСтво «термІнал»

Шановні акціонери
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва

«енерГореСУрСи»
код ЄдрпоУ 31802573

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕР-
ГОРЕСУРСИ» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів то-
вариства, що відбудуться 15 квітня 2014 року об 11-00 годині за адресою: 
53201, Україна, дніпропетровська область, м. нікополь, пр. трубни-
ків, 56, каб. 27

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-

рів Товариства. 
3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінан-

сово — господарської діяльності в 2013 році.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 

2013 році.
5. Про затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства про 

роботу за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження порядку розподілення прибутку за підсумками ро-

боти у 2013 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну і по-
рядку виплати дивідендів.

8. Про відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Това-

риства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення зборів, а саме на 24 годину «09» квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здій-
снюватись за місцем проведення зборів «15» квітня 2014 року з 10 години 
00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам — 
документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повно-
важення представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам пові-

домлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні з 
понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська 
область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, приймальна Голови правління.

В день проведення загальних зборів «15» квітня 2014 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місті 
проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером — 
при пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або представ-
ником акціонера — при пред’явленні довіреності, оформленої у відповід-
ності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує 
особу (паспорт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — в.о. Головного бухгалтера Іващенко Олена Вікторівна, тел. (0566)  69-
13-10.

додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 
(0566)  69-10-45. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «енерГореСУрСи» (тис. грн.)

 найменування показника період
Звітний 

2013
попередній 

2012
Усього активів 63463,0 61406,0
Основні засоби 51651,0 49899,0
Довгострокові фінансові інвестиції 1249,0 1744,0
Запаси 1222,0 1467,0
Сумарна дебіторська заборгованність 7403,0 7537,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1309,0 78,0
Нерозподілений прибуток 2366,0 -973,0
Власний капітал 56259,0 53058,0
Статутний капітал 46152,0 46152,0
Довгострокові зобов`язання 1169,0 2583,0
Поточні зобов`язання 5083,0 4864,0
Чистий прибуток (збиток) 3047,0 3119,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46152,0 46152,0
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

334 345

наглядова рада прат «енерГореСУрСи»

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГореСУрСи»

скликає загальні збори акціонерів 18.04.2014р. о 10.00 за адресою: 
херсонська обл., м. Каховка, вул. промислова, 4, з таким поряд-
ком денним: 1.Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2013р. 2.Звіт наглядової ради 
про роботу в 2013р. 3.Звіт та висновки ревізійної комісії стосовно 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р. 4.Затвер-
дження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття 
збитків за 2013р. 5.Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зборах — 14.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робо-
чий час у приймальні товариства. Реєстрація учасників зборів 18.04.14 
з 09.15 до 09.55 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, дові-
реним особам — паспорт та довіреність. Основні показники фінансово-
господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.): Усього 
активів 2124/2195. Основні засоби 2111/2182. Запаси 2/2. Сумарна де-
біторська заборгованість 11/11. Нерозподілений прибуток -5005/-4933. 
Власний капітал 5347/5347. Статутний капітал 1742/1742. Поточні 
зобов’язання 40/39. Збиток -72/-45. Кількість акцій 6966560/6966560. 
Чисельність працівників 2/2.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КаховСЬКий райаГрохІм» 
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15.00 год. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — 
Головний бухгалтер Котовець Людмила Олександрівна.

14 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. 

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

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

ціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2013 році. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 

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

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість май-
на, робiт або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товари-
ства за 2013 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «термІнал» (тис. грн.)

найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів  35461,4 23246,8
Основні засоби  458,6 486,8
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 9,6 8,1
Сумарна дебіторська заборгованість  34944,7 22703,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 2,5
Нерозподілений прибуток -64310,7 -60451,8
Власний капітал -62729,8 -58870,9
Статутний капітал 2115,0 2115,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 98191,2 82117,7
Чистий прибуток (збиток) -3858,9 -12083,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
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

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ»

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛІС»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛІС» (надалі 

ПрАТ «ГЕОПОЛІС», або Товариство) повідомляє Вас, що 14 квітня 
2014 року о 13.30 годині за адресою: Україна, м. одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 72, приміщення клуба пат «одеССІлЬмаШ» (2-й по-
верх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 14 квітня 2014 року з 13.00 год. до 13.30 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 08.04.2014 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. 

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 13 квітня 2014 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, 72, 8-й поверх, ПрАТ «ГЕОПОЛІС» з понеділка по п’ятницю, з 
10.00 год. до 15.00 год. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами збо-
рів особа — Головний бухгалтер Котовець Людмила Олександрівна.

14 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. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013 році. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

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

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «ГеополІС» (тис. грн.)

найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів  8692,2 9329,1
Основні засоби  1077,9 1081,8
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  343,0 975,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,3
Нерозподілений прибуток -18550,2 -17204,2
Власний капітал - 9010,2 -7664,2
Статутний капітал 9540,0 9540,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 17702,5 16993,3
Чистий прибуток (збиток) -1346,0 -206,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 945 945
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

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПрАТ «ГЕОПОЛІС»

приватне аКцІонерне товариСтво «ГеополІС»
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Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства «Дніпровуд», які відбудуться 
17 квітня 2014 року об 14-й годині за місцезнаходженням товариства : 
м. Бердичів Житомирської області, вул. піонтковського, 2-а.

перелік питань,  
винесених на голосування (порядок денний):

1. Звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Дніпровуд» за 
2013 рік.

2. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.

3. Затвердження балансу та фінансової звітності ПрАТ «Дніпровуд» 
за 2013 рік.

4. Про затвердження значних правочинів, укладених протягом 
2013  року та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись ПрАТ «Дніпровуд» протягом 2014 року — першого кварталу 
2015 року. 

5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
ПрАТ  «Дніпровуд» шляхом приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «днІпровУд»

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«БІЗнеС-центр «нивКи»

Приватне акціонерне товариство «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (Код за 
ЄДРПОУ 35290772), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фіз-
культури, 30 (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2014 року 
об 11 годині 00 хв., за адресою: за адресою: 03150, м. Київ, вул. фіз-
культури, 30, актовий зал.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збо-
ри, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація 
буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати 
документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, 
що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтвер-
джує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах:14 квітня 2014 р.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт аудитора Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту і висновку 
аудитора за 2013 рік.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, в тому числі — 
звіту про фінансові результати та балансу.

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

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про 

попереднє схвалення значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прий няття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 
03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, актовий зал.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Генеральний директор Харітініна Валентина Антонівна. 

довідки за телефоном (044) 449-44-08
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 р.(тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  7840,0 8473,0
Основні засоби  12502,0 12501,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16,0 18,0
Сумарна дебіторська заборгованість  82,0 73,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,0 20,0
Нерозподілений прибуток -5595,0 -5074,0
Власний капітал 7016,0 7537,0
Статутний капітал 12611,0 12611,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 824,0 936,0
Чистий прибуток (збиток) -521,0 -1383
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7005854 7 005 854
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 12
Генеральний директор  харітініна в.а.

Шановний акціонер!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиївСЬКе 
металофУрнІтУрне пІдприЄмСтво «теКСтемп» 
(код ЄДРПОУ 05421663, місце знаходження: 02660, м. Київ, вул. Колек-
торна, 30) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 
17 квітня 2014 р., початок о 14 год. 00 хв., за адресою: 02660, м. Київ, 
вул. Колекторна, 30, приймальня пат Кмп «текстемп» (4-й поверх).

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. 
17 квітня 2014 р. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 
11 квітня 2014 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати 
при собі паспорт, представники акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену відповідно до вимог діючого законодавства.

порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регла-

менту зборів.
2. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками ро-

боти за 2013 рік.
3. Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 

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

сумками роботи за 2013 рік.
5. Затвердження річного балансу Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення про 

виплату дивідендів.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

8. Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.
9. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються 

в процесі господарської діяльності Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
2013

попере-
дній 2012

Усього активів 10493 9458
Основні засоби 2093 2113
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1255 1959
Сумарна дебіторська заборгованість 2759 2500
Грошові кошти та їх еквіваленти 2484 1452
Нерозподілений прибуток 2555 2816
Власний капітал 7219 7480
Статутний капітал 57 57
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3274 1923
Чистий прибуток (збиток) -261 96
Середньорічна кількість акцій (шт.) 53862 53862
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 74 77

Матеріали зборів надаються для ознайомлення за адресою: м. Київ, 
вул. Колекторна, 30, відповідальна особа — Єрмолаєва Н.І.

довідки за тел.: (044) 563-98-74, 564-63-96.
Голова наглядової ради  о.м. ващенко

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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6. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ «Дні-
провуд» та затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного 
розміщення.

7. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «Дніпровуд», якому на-
даються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок 
збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах — 11 квітня 2014 року. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводиться 17 квітня 
2014 року із 12.00 до 14.00. Для участі у зборах акціонери повинні мати 
при собі паспорт, а представники акціонерів — додатково документ, що 

підтверджує повноваження на участь у зборах.
Із матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцез-
находженням товариства (м. Бердичів Житомирської області,  
вул. Піонтковського, 2-А) у робочі дні, із понеділка по п’ятницю, із 9-ї до 
17-ї години. У день проведення загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись із документами також у місці їх проведення — м. Берди-
чів Житомирської області, вул. Піонтковського, 2-А). Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами: Хімич 
Алла Петрівна, Член наглядової ради ПрАТ «Дніпровуд».

довідки за телефонами у місті Бердичеві: 04143 4 53 42.
правління прат «дніпровуд»

прат «реГенерат» 
код ЄдрпоУ 13373004 повідомляє,

що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2014 року 
об 10.00 за адресою: 93118, м. лисичанськ луганської обл., вул. ор-
джонікідзе, 128, 4-й поверх, червоний куток

порядоК денний:
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

(Директора) за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності то-
вариства на 2014 рік.

4. Затвердження висновків Ревізора. Затвердження річного звіту това-
риства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.
7. Затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку на 

2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради 

та Ревізора.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради.

10. Обрання Ревізора.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринко-

ва вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників — з 9.00 до 9.45 у день про-
ведення зборів.

Дата складання списку акціонерів, які повинні бути повідомлені про 
проведення чергових зборів — 01 березня 2014р., дата складання списку 
акціонерів, які мають право участі у них — -6 квітня 2014р. 24.00.

Для участі у зборах необхідно мати:
акціонерам — документ, що посвідчує особу,
представникам акціонерів — належним чином посвідчену довіреність.
Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з докумен-

тами, юрисконсульт Чижова О.В. (кабінет юрисконсульта). телефон для 
довідок: (050)773-03-25.

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

найменування показників 2013 рік 2012 рік
Усього активів 6737 7031
Основні засоби 4164 4513
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 636 576
Сумарна дебіторська заборгованість 924 749
Грошові кошти та їх еквіваленти 347 405
Нерозподілений прибуток 1227 1498
Власний капітал 4811 5082
Статутний капітал 664 664
Довгострокові зобов’язання - -
Короткострокові кредити банків 160 -
Поточні зобов’язання 1926 1949
Чистий прибуток (збиток) -271 -214
Середньорічна кількість акцій 2654672 2654672
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) 151  150

наглядова рада прат «регенерат»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
пат «ам «фармацІя» !

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «аптеЧна мереЖа 
«фармацІя», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, 
м. Одеса, вул. Жуковського, 20 (далі — Товариство), які відбудуться 
8 квітня 2014 року о 12.00 за адресою: 65026, м. одеса, вул. Жуков-
ського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). реєстрація учасни-
ків загальних зборів з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення 
загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати 
при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акці-
онерів — документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує 
повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений 
згідно вимог чинного законодавства України. 

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — 

господарської діяльності Товариства у 2013 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 

Товариства за 2013 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році та його 

затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — станом на 24 годину 2 квітня 2014 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товари-
ства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про про-
ведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 
65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відпо-
відальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — гене-
ральний директор Ліпкіна А.Н. довідки за телефоном (048) 720-51-62

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 170123 160269
Основні засоби 72203 76934
Інвестиційна нерухомість 9510 12237
Довгострокові фінансові інвестиції 36158 9829
Гудвіл при консолідації 119 119
Запаси 28002 34808
Сумарна дебіторська заборгованість 2077  7468
Поточні фінансові інвестиції 4212 27576
Грошові кошти та їх еквіваленти 5447 2994
Нерозподілений прибуток 49754 48905
Власний капітал 51977 51128
Статутний капітал 1961 1961
Довгострокові зобов’язання 40175 12475
Поточні зобов’язання 77971 96666
Чистий прибуток (збиток) 849 (-5622)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 392157 392157
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 658 600
виконавчий орган товариства
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ГоринЬ»
 повІдомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
публічне акціонерне товариство «Горинь»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 30000, хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.хмельниць-

кого, буд.12
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Горинь» (далі Товариство) повідом-
ляє Вас, що 12 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 
хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.хмельницького, буд. 12 ( в при-
міщенні актової зали) відбудуться річні загальні збори акціонерів Това-
риства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 12 квітня 2014 року з 9.30 год. до 10.00 год. за адресою: 
Україна, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, буд. 12 ( в 
приміщенні актової зали)

Право на участь у річних загальних зборах акціонерів публічного ак-
ціонерного товариства «Горинь», які скликані на 12 квітня 2014 року 
будуть мати особи, які будуть акціонерами Товариства станом на 9 квітня 
2014 року, та будуть наведені у реєстрі (переліку) акціонерів Товариства, 
складеному станом на 9 квітня 2014 року. 

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

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-
гальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу. 

2. Звіт правління акціонерного товариства «Про фінансово — госпо-
дарську діяльність за 2013 рік і визначення основних напрямків діяльності 
акціонерного товариства на 2014 рік.

3. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства по наслідкам фінансово-

господарської діяльності за 2013 рік.
5. Річний звіт наглядової ради за 2013 рік.
6. Річний звіт ревізійної комісії за 2013 рік 
7. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту правління ПАТ «Горинь», звіту ревізійної комісії.
8. Про затвердження рішення наглядової ради щодо схвалення знач-

них правочинів.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 
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. 

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 відбуваєть-
ся в робочі дні, з 10.00 год. до 15.00 год. за адресою: Україна, Хмельниць-
ка обл., м. Славута вул. Б.Хмельницького, буд.12, приймальня голови 
правління.

Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів — Голова 
Правління Зайонц В.М.

Телефон для довідок: (03842) 7-10-13
пат «ГоринЬ»

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «Горинь» за 2013 рік. 

(тис грн.)
найменування показника період

Звітний 
2013

попередній 
2012

Усього активів 1974 2031
Основні засоби 967 1033
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 156 147
Сумарна дебіторська заборгованість 377 397
Грошові кошти та їх еквіваленти 116 143
Нерозподілений прибуток -1597 - 1638
Власний капітал 446 405
Статутний капітал 1975,097 1975,097
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1466 1438
Чистий прибуток (збиток) 41 - 74
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1975097 1975097
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 111 112

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУдІнЖенермереЖа-5»

(адреса місцезнаходження: 04053, м.Київ. вул.Гоголівська, 39) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів товариства, які відбудуться 10 квітня 2014 року, за адресою: 
04053, м.Київ, вул.Гоголівська, 39, 2 поверх, кабінет голови прав-
ління. реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.30. в той 
же день за місцем проведення зборів. початок зборів о 14.40. 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах, 4 квітня 2014 року. 

порядок денний (перелік питань для голосування):
Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лі-1. 

чильної комісії.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-2. 

ності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення 3. 
за наслідками його розгляду.

Звіт Ревізійної комісії за 2013 роки. Прийняття рішення за на-4. 
слідками його розгляду.

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

Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 6. 
рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 

Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками ді-7. 
яльності за 2013 рік.

8. Відкликання голови та членів Правління Товариства.
9. Обрання голови та членів Правління Товариства.
10. Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Надання повноважень/згоди правлінню Товариства на відчу-

ження основних засобів та майна товариства.
13. Затвердження кошторису витрат Товариства на оплату діяль-

ності посадових осіб Товариства, пов’язаних з питаннями перспек-
тивного розвитку підприємства.

для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на го-
лосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку 
денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнахо-
дженням товариства: 04053, м.Київ. вул.Гоголівська, 39, 2 по-
верх, приймальня голови правління, у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) та робочий час (з 9:00 до 14:00) та в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відпо-
відальної особи-голови правління Бориса а.д. 

для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що 
підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати 
також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

довідки за тел. (044) 486-3437 прат «Будінженермережа-5» 
(емітент), (044) 500-1607/08 тов «нвп «магістр» (депозитарна 
установа). 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 34708 30589
Основні засоби 6570 5237
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5463 1873
Сумарна дебіторська заборгованість 11642 15676
Грошові кошти та їх еквіваленти 3378 837
Нерозподілений прибуток 12159 11171
Власний капітал 29636 26160
Статутний капітал 48 48
Довгострокові зобов’язання 103 141
Поточні зобов’язання 4969 4288
Чистий прибуток (збиток) 4164 1519
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27268 27268
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 166 144

наглядова рада та правління товариства
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п о в І д о м л е н н я
про проведення річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства 
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Повідомляємо Вас, що Річні Загальні збори акціонерів ПАТ   «Луган-

ський хіміко-фармацевтичний завод» відбудуться 24 квітня 2014 року об 
11.30 год. за місцезнаходженням Товариства: м. луганськ, вул. Кірова, 17, 
актова зала.

Наглядовою радою затверджений наступний порядок денний Річних за-
гальних зборів акціонерів, що включає перелік питань, що виносяться 
на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про результати роботи Товариства за 2013 рік та 

його затвердження.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії про результати роботи Товариства за 2013 рік та 

його затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку 2013 року та плановий розподіл прибутку на 

2014 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом зміни його окремим 

додатком. Затвердження змін до Статуту Товариства. Визначення уповно-
важених осіб на підписання змін до Статуту Товариства. 

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. За-
твердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

9. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. Об-
рання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами наглядової ради. 

10. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-
правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної 
комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами ревізійної комісії. 

У випадку внесення змін до порядку денного Річних загальних зборів 
акціонерам буде повідомлено про це шляхом розміщення інформації на 
власній веб-сторінці в мережі Інтернет (http://www.lugal.com.ua), не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних збо-
рах, буде складений на 24 годину 20.04.2014р.

Реєстрація акціонерів для участі у Річних загальних зборах, що здійсню-
ватиметься реєстраційною комісією, відбудеться 24 квітня 2014р., поча-
ток реєстрації о 9 год. 30 хв. (за київським часом), закінчення реєстра-
ції об 11 год. 00 хв. (за київським часом) за місцем проведення річних 
загальних зборів.

Акціонер (його представник, уповноважена особа) повинен представити 
реєстраційній комісії документи, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а у разі участі представника акціонера — також документи, 
що підтверджують повноваження представника на участь у річних Загаль-
них зборах, зокрема:

а) для акціонера фізичної особи — документ, який посвідчує особу (пас-
порт);

б) для представника акціонера фізичної особи — документ, який посвід-
чує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повнова-
ження представника (довіреність, посвідчена у порядку, встановленому 
чинним законодавством);

в) для представника акціонера юридичної особи — документ, який по-
свідчує особу представника (паспорт) та документи, що підтверджують 
його повноваження: довіреність, витяг з Єдиного державного реєстру із ві-
домостями про осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи (для 
представників, що мають право діяти без довіреності).

Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру в реє-
страції.

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть 
ознайомитися особисто за попереднім письмовим запитом до початку За-
гальних зборів за адресою: м. Луганськ,  вул. Кірова, 17, кабінет планово-
економічного відділу, з понеділка по п’ятницю з 9 год. 00 хв. до 15 год. 
00 хв. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Крилова Надія Володимирівна. 

Проїзд до місця проведення зборів за рахунок акціонера.
Телефони для довідок: (0642) 93-28-20, 52-55-31.
Голова правління  В.В.Крилов

основні показники фінансово-господарської діяльності, тис.грн.
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 56 448 42 880
Основні засоби 13 916 11 797
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 131 3 971
Сумарна дебіторська заборгованість 16 699 17 501
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 679 2 519
Нерозподілений прибуток 24 315 21 940
Власний капітал 32 448 30 073
Статутний капітал 6 506 6 506
Довгострокові зобов’язання 15 702 4 568
Поточні зобов’язання 8 298 8 239
Чистий прибуток (збиток) 2 375 3 607
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26025524 26025524
Кількість акцій, викуплених протягом року - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 329 328 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «лУГанСЬКий хІмІКо-фармацевтиЧний Завод»

СІлЬСЬКоГоСподарСЬКий вироБниЧий 
Кооператив «ерден-реГІон»

(код ЄДРПОУ 37431356) повідомляє про намір придбати 2 634 (дві 

тисячі шістсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМ» (код ЄДРПОУ 
31682435), що складає 88,6869% статутного капіталу акцій 
ПРАТ «АГРО КОМ».

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному 

друкованому виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІ-
ЗИНГ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента — Публічне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 38519070
1.4. Місцезнаходження емітента — 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (044) 287-82-46,  

(044) 287-82-46
1.6. Електронна поштова адреса емітента — office@usl.kiev.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.usl.kiev.ua 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів — Відо-
мості про зміну складу посадових осіб.

2. текст повідомлення 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕР-
НА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ» — надалі Товариство (код за  
ЄДРПОУ 38519070, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевчен-
ка, 16) повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента — 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Наказом голови правління Товариства № 71-к від 04.03.2014 звільнено 
Лаппу Владислава Анатолійовича з посади корпоративного секретаря То-
вариства 04 березня 2014 р. за угодою сторін. Займав посаду протягом 
5,5  місяців. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Рішення щодо призначення на посаду 
замість звільненої особи відсутнє.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 
Голова правління ______________

(підпис) 
вітряний ярослав вікторович

М. П. 04.03.2014 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «нацІоналЬна аКцІонерна КомпанІя «УКрСвІтлолІЗинГ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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повІдомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
по  ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї 

«волинЬГаЗ» 
(надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 43000, Україна, Во-

линська область, м. Луцьк, вул. Франка, 12, повідомляє про проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збори») 
12 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: м. луцьк, вул. франка, 12 
(в актовому залі товариства).

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 08 квітня 2014 р.

перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання
(порядоК денний ЗаГалЬних ЗБорІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: Волинська область, м.Луцьк, 
вул.Франка,12 (юридичне управління ), щоденно (крім суботи та неділі) з 
10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день 
проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є голова правління ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ».

довідки за телефоном (0332) 72-07-93
пат «волинЬГаЗ» 

повІдомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів

публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«рІвнеоБлГаЗ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 
33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Білякова, буд. 4, повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні 
збори») 12 квітня 2014 року о 17.45 годині за адресою: м. рівне, вул. Бі-
лякова, буд. 4, (в актовому залі).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції — о 17.20, закінчення реєстрації — о 17.40.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 08 квітня 2014 р.

перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання
(порядоК денний ЗаГалЬних ЗБорІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у 
приміщенні Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Білякова, буд. 4 (відділ 
економічного аналізу та майнових прав, кім.10), щоденно (крім суботи та 
неділі) з 11:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), 
а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведен-
ня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими документами є Процюк Н.А.

довідки за телефоном (0362) 28-08-98.
пат «рІвнеоБлГаЗ»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї «рІвнеоБлГаЗ»

повІдомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
по  ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї 

«рІвнеГаЗ» 
(надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 33027, Україна, 

Рівненська область, м. Рівне, вул. Білякова, буд. 4, повідомляє про про-
ведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збо-
ри») 12 квітня 2014 року о 16.00 годині за адресою: м. рівне, вул. Біля-
кова, буд. 4 (в актовому залі товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції — о 15.00, закінчення реєстрації — о 15.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 08 квітня 2014 р.

перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання
(порядоК денний ЗаГалЬних ЗБорІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: 33027, м. Рівне, вул. Білякова, 
буд.4 (юридичне управління, кім. 25), щоденно (крім суботи та неділі) з 
10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день 
проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Дума О.В.

довідки за телефоном (0362) 28-34-61.
пат «рІвнеГаЗ»
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повІдомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
по  ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї 

«лЬвІвГаЗ» 
(надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 79039, Україна, 

Львівська область, м. Львів, вул. Золота, буд. 42, повідомляє про прове-
дення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збо-
ри») 14 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: м. львів, вул. Зо-
лота, буд. 42, (в актовому залі товариства).

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 08 квітня 2014 р.

перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання
(порядоК денний ЗаГалЬних ЗБорІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Львів, вул. Золота 42 (відділ 
правового забезпечення та договірної роботи, корп. №1, кім. 349), щоден-
но (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва  
з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів  — 
також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення акціонерів із зазначеними документами є Вук Уляна Іванівна.

довідки за телефоном (032) 233-63-55.
пат «лЬвІвГаЗ»

повІдомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«тиСменицяГаЗ» 

(надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 77400, Україна, 
Івано-Франківська область, м. Тисмениця, вул. Вісконта, 3, повідомляє 
про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «За-
гальні збори») 16 квітня 2014 року о 14.30 годині за адресою: м. тисме-
ниця, вул. вісконта, 3 (в актовому залі товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції — о 14.00, закінчення реєстрації — о 14.25.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 10 квітня 2014 р.

перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання
(порядоК денний ЗаГалЬних ЗБорІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: 77400, Івано-Франківська об-
ласть, м. Тисмениця, вул. Вісконта, 3 (юридичний відділ), щоденно (крім 
суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 
13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів — також у місці 
їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціо-
нерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ «Тисмениця-
газ».

довідки за телефоном (03436) 2-11-83; 2-12-55.
пат «тиСменицяГаЗ»

повІдомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів

публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«Івано-франКІвСЬКГаЗ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження 
якого: 76010, Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Лен-
кавського, 20, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі — «Загальні збори») 16 квітня 2014 року о 10.00 годині 
за адресою: м. Івано-франківськ, вул. ленкавського, 20 (в актовому 
залі товариства).

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 10 квітня 2014 р.

перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання
(порядоК денний ЗаГалЬних ЗБорІв):

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

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-
глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у примі-
щенні Товариства за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Ленкавського, 20 ( юри-
дичний відділ , кім.110), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами є Олексин Лариса Петрівна.

довідки за телефоном (0342) 50-16-08.
пат «Івано-франКІвСЬКГаЗ»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї «Івано-франКІвСЬКГаЗ»
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пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво 
«дроГоБицЬКий Завод 

ЗалiЗоБетонних вироБiв»
повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 
2. Код за ЄДРПОУ 05505495 
3. Місцезнаходження 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61 
4. Міжміський код, телефон та факс 03244 21740 03244 10300 
5. Електронна поштова адреса zavodzbv@ukrpost.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

ii. текст повідомлення 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 

акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних 
виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: припинити повноважен-
ня члена Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дро-
гобицький завод залiзобетонних виробiв»: ТзОВ «Львiвський бетон». 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних 
виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: припинити повноважен-
ня члена Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дро-
гобицький завод залiзобетонних виробiв»: Дубас Iгор Iванович .

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних 
виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: обрати членом Наглядо-
вої ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод 
залiзобетонних виробiв»: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Львiвський бетон».

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних 
виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено:припинити 

повноваження членiв ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного то-
вариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»: Лютого Ва-
силя Iвановича — голови Ревiзiйної комiсiї, Крутого Романа 
Анатолiйовича — члена Ревiзiйної комiсiї, Андрусiва Сергiя Васильо-
вича — члена Ревiзiйної комісії. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних 
виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: обрати Ревiзором 
публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод 
залiзобетонних виробiв» — Iльчиняк Вiру Олексiївну. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних 
виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: обрати членом Наглядо-
вої ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод 
залiзобетонних виробiв»: Лiсоцького Анлрiя Романовича.

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного то-
вариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 берез-
ня 2014 року вирiшено: обрати головою Наглядової ради публiчного 
акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних 
виробiв» ТзОВ «Львiвський бетон».

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного то-
вариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 берез-
ня 2014 року вирiшено: звiльнити з 05.03.2014 року з посад членiв 
правлiння публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод 
залiзобетонних виробiв» Iльчиняк Вiру Олексiївну, Лiсоцького Андрiя 
Романовича.

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного то-
вариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 берез-
ня 2014 року вирiшено: обрати з 05.03.2014 року членами правлiння 
публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод 
залiзобетонних виробiв», Пельтек Дмитра Дмитровича, Прiнду Андрiя 
Васильовича. 

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Голова правлiння  Княжев Сергiй володимирович 
М.П.                                            05.03.2014

Шановний акціонере!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«петроІмпеКС»
(надалі — «Товариство»), повідомляє про проведення Загальних збо-

рів акціонерів Товариства 02 квітня 2014 року об 11.00 годині за місцез-
находженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. фізкультури 1, корпус 9, 
2 поверх.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за місцезнаходженням Товариства, початок 
реєстрації — о 10.00, закінчення реєстрації — о 10.45.

порядоК денний ЗаГалЬних ЗБорІв:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

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

4. Звіт Спостережної ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товари-
ства, балансу та порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Про відкликання Голови та членів Правління Товариства.
8. Про обрання виконавчого органу Товариства.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати 

при собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну дові-
реність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: 03680, м. Київ, вул. Фізкульту-
ри 1, корпус 9, 2 поверх, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 
17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення 
щорічних загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами 
є Голова правління ПрАТ «Петроімпекс».

довідки за телефоном (044) 289-72-86.
Голова правління 
прат «петроімпекс»  в.о. Іваненко

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «надІйна»
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Вишгородська, 45-а/6, оф. 8)

далі — «Товариство»
повідомляє про те, що 10.04.2014р. об 11:00 за адресою: м. Київ, 

вул. вишгородська, 45-а/6, оф. 8 відбудуться чергові загальні збори ак-
ціонерів ПрАТ «СК «НАДІЙНА»

порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік та роз-
поділ прибутку Товариства.

3. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на наступ-
ний період.

4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
5. Створення Служби внутрішнього аудиту Товариства.
6. Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту та По-

ложення про систему внутрішнього аудиту.
7. Призначення внутрішнього аудитора.
8. Затвердження Графіка внутрішніх аудитів та Річного плану роботи 

внутрішнього аудитора на 2014 рік.
9. Затвердження Кодексу корпоративного управління.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:30 до 11:00 за міс-
цем проведення зборів. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів — додатково довіреність, 
оформлену належним чином.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення зборів, тобто на 24:00 07.04.2014р.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного почина-
ючи з дня надіслання цього повідомлення до 09.04.2014р. включно з поне-
ділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товариства: 
м.  Київ, вул. Вишгородська, 45-а/6, оф. 8, а в день проведення зборів — у 
місці їх проведення.
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повІдомлення 
про проведення та порядок денний 
річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «алуштинський ефіроолійний 
радгосп-завод», 

які відбудуться 11.04.2014 року
на 11.04.2014 року призначено проведення річних загальних збо-

рів акціонерів (надалі — збори) публічного акціонерного товариства 
«алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», ідентифікаційний 
код юридичної особи в Єдр 00388079(надалі — товариство).

повне найменування та місцезнаходження товариства:публічне 
акціонерне товариство «алуштинський ефіроолійний радгосп-
завод»; ар Крим, 98500, м. алушта, вул. 15 апреля, буд. 37.

У зборах товариства можуть брати участь особи, що включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники.

письмове повідомлення про проведення зборів товариства та їх 
порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в 
переліку акціонерів, складеному станом на 05.03.2014 року відпо-
відно до статті 35 Закону України «про акціонерні товариства».

представником акціонера на зборах товариства може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також упо-
вноважена особа держави чи територіальної громади. 

довіреність на право участі та голосування на зборах може по-
свідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом 
та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в 
іншому передбаченому законодавством порядку.

посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не 
можуть бути представниками інших акціонерів товариства на збо-
рах.

Збори відбудуться 11 квітня 2014 р. о 13.00 годині за адресою: ар 
Крим, 98500, м. алушта, вул. 15 апреля, буд. 37, кабінет наглядової 
ради товариства.

реєстрація акціонерів буде проводитися за переліком акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах, що буде складений на 
24  годину 07.04.2014 року відповідно до статті 34 Закону України 
«про акціонерні товариства», на підставі: для акціонера — паспор-
та, для представника — паспорта та довіреності.

Час реєстрації: з 11-45 до 12-45.
Контактні телефони для довідок: (06560) 5-86-95, 2-56-77.
Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, Законом України «Про акціонерні товариства», Закони України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» та Статутом ПАТ «АЕОРЗ», на-
глядова рада та голова правління ПАТ «АЕОРЗ» запрошують акціонерів 
взяти участь у зборах та повідомляють про порядок денний загальних 
зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки фінансово — господар-

ської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження звіту Наглядової 
ради Товариства за 2013 рік.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
економічної діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження результа-
тів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

5. Розгляд звіту бухгалтерії Товариства про додержання податкового 
та платіжного порядку в 2013 році.

6. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за результатами пере-
вірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік та затвердження звіту і 
висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі ба-
лансу та звіту про фінансові результати за 2013 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 
результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році (розподіл 
прибутку і збитків Товариства за 2013 рік).

9. Визначення основних напрямків ті Товариства на 2014 рік.
10. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», шляхом затвердження 
його в новій редакції. 

11. Попереднє схвалення значних правочинів, що укладатимуться То-
вариством у 2014 році.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укла-
датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізій-
ної комісії Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16.Підтвердження правомірності дій Товариства, здійснених між річ-

ними загальними зборами акціонерів Товариства в 2013-2014-хх роках.
наведений порядок денний затверджений наглядовою радою 

пат «аеорЗ» (протокол № 1 від 10.02.2014 року).
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитись підчас підготовки до зборів, а також з усіма 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань зазна-
ченого порядку денного: 

- кожний акціонер або його представник подає письмову заяву 
Голові правління товариства із зазначенням конкретного переліку 
матеріалів чи документів, з якими такий акціонер або його пред-
ставник бажає ознайомитись;

- впродовж п’яти робочих днів Голова правління товариства або 
уповноважена ним особа надає акціонеру або його представнику 
для ознайомлення матеріали чи документи, що були зазначені у від-
повідній заяві акціонера або його представника;

- про конкретний час для ознайомлення з матеріалами чи доку-
ментами акціонер або його представник повідомляється Головою 
правління товариства або уповноваженою ним особою телефоном, 
електронною поштою або поштою.

ознайомлення з матеріалами, з усіма документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань зазначеного порядку денного, а та-
кож з проектами рішень з питань порядку денного, здійснюється у 
робочі дні з 10-00 до 15-00 за місцезнаходженням товариства 
(ар  Крим, 98500, м. алушта, вул. 15 апреля, буд. 37) в кабінеті відді-
лу кадрів товариства.

посадовою особою товариства, що є відповідальною за поря-
док ознайомлення акціонерів або їх представників з усіма докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань зазначеного по-
рядку денного, є Голова правління товариства, при цьому Голова 
правління може самостійно визначити іншу посадову особу товари-
ства, що буде відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
або їх представників з усіма документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань зазначеного порядку денного.

Голова правління товариства чи визначена ним відповідальна 
особа має право надавати необхідні матеріали чи документи лише 
в електронній формі без надання їх на паперових носіях.

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

найменування показника  період
Звітний
2013р

попере-
дній

2012р
Усього активів 10672  10136
Основні засоби 5401 8254
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 1133 953
Сумарна дебіторська заборгованість 477 514
Грошові кошти та їх еквіваленти 95  269
Нерозподілений прибуток (1663)  (1278)
Власний капітал 8550  6545
Статутний капітал 937  937
Довгострокові зобов’язання 1053  1053
Поточні зобов’язання 1069  2044
Чистий прибуток (збиток) (388)  (352)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3748840  3748840
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-  -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  46  52

Голова наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» _____ попков С.в. 

Голова правління
публічного акціонерного товариства
«алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» _____ Гаврилюк о.І.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«алУШтинСЬКий ефІроолІйний радГоСп-Завод»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«БУЧаЧГаЗ» 
(далі — Товариство), місцезнаходження Товариства: м. Бучач, 

вул. Заводська, 9 повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2014 року о 11.00 годині за 
місцезнаходженням товариства, в приміщенні актового залу 
(кімната № 19). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в 
загальних зборах розпочнеться 11 квітня 2014р. о 10.00 год. та закін-
читься о 10.45 год. за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
буде складатися станом на 24 год. 7 квітня 2014р.

порядок денний
загальних зборів акціонерів пат «Бучачгаз», 

які відбудуться 11 квітня 2014 року.
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів.
4. Звіт голови правління ПАТ «Бучачгаз» по підсумках фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 
2014  рік. 

5. Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії 
за 2013 рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збит-
ків Товариства за 2013рік та плановий розподіл прибутку Товариства 
на 2014 рік.

8. Про припинення Товариства в результаті ліквідації.
9. Про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок 

роботи ліквідаційної комісії.
10. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Това-

риства.
11. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів. 
12. Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між 

кредиторами та акціонерами.

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

найменування показників період
Звітний попередній

Усього активів 526 609
Основні засоби (залишкова вартість) 330 376
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 196 231
Грошові кошти та їх еквівалент 0 2
Нерозподілений прибуток (збиток) -33 -6
Власний капітал -596 -563
Статутний капітал 4 4
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1122 1172
Чистий прибуток (збиток) -33 -6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8636 8636
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

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт), представники акціонерів додатково повинні 
мати довіреність, оформлену і засвідчену відповідно до вимог чинно-
го законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за 
письмовою заявою, у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 за місцезнахо-
дженням Товариства, у кабінеті 28, звертатись до відповідальної осо-
би — Стадник Н.Я., а у день проведення загальних зборів — у місці їх 
проведення.

довідки за телефоном: (03544)-2-69-38. 
правління товариства

повідомлення про проведення річних  
Загальних зборів акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«КомерцІйний БанК «пІвденКомБанК»
Місцезнаходження Товариства згідно із його Статутом: Україна, 83015, 

м. Донецьк, пр. Ватутіна, б.33-а
ШановнІ аКцІонери !

25 квітня 2014 року об 11:00 годині відбудуться річні Загальні збори 
акціонерів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», що скликаються за ініціативи 
Спостережної ради. Місце проведення: м. донецьк, вул. первомай-
ська, б.28а (зала засідань ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»). Час початку 
реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах — 10:00, час закінчен-
ня реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах — 10:30 за київ-
ським часом 25 квітня 2014 року за місцем їх проведення. Учасникам За-
гальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно із 
законодавством України. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах: 24 година 21 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно із порядком денним:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання Секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Спостережної ради Банку та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду .
4. Звіт Правління Банку та прийняття рішення за наслідками його роз-

гляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затвердження 

аудиторського висновку та звіту аудиторської фірми за 2013 рік, затвер-
дження заходів за результатами розгляду звіту аудитора.

7.Затвердження фінансового результату Товариства за 2013 рік. Роз-
поділ прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.

основні показники фінансово — господарської діяльності  
пат «КБ «пІвденКомБанК» (тис. грн.)

найменування показника  період 
звітний попередній

Усього активів 7 503 435 5 578 516
Основні засоби 16 060 14 460
Довгострокові фінансові інвестиції 2 000 252 000
 в т.ч. резерв - -
Довгострокові кредити з врахуванням 
резервів

103 466 710 269

 в т.ч. резерв (12 460) (17 368)
Запаси 1 096 875
Сумарна дебіторська заборгованість 2 637 012 1 310 024
 в т.ч. резерв (1 932) (2 512)
Грошові кошти та їх еквіваленти 465 979 307 487
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 617 521 376 449
Статутний капітал 300 000 300 000
Довгострокові зобов’язання 495 263 533 834
Поточні зобов’язання 6 390 651 4 668 233
Чистий прибуток ( збиток) 8 322 7 806
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 30 000 000 30 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб)

648 624

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов`язаними з при-
йняттям рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою 
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м. Донецьк, просп. Ватутіна, 33-а, при-
ймальна, щоденно у будні дні з 9-00 до 18-00, тел.(062)3042510, посадова 
особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Куксіна Інна Леонідівна. 

Ліцензія НБУ № 44 від 26.10. 2011р.
Код ЄДРПОУ 19358767
Довідки за тел.(062) 3042510, (044)2079084

правління пат «КБ «пІвденКомБанК»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ат «ГлоБал-марКет»!
директор приватноГо аКцiонерноГо товариСтва «ГлоБал-

марКет» (надалі — Товариство, ідентифікаційний код 32155419, адреса 
місцезнаходження 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна, будинок 1) повідом-
ляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
07.04.2014 року о 10-00 за адресою: 01013, м.Київ, вулиця iнженерна, 
будинок 1, кімната 5. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем 
проведення зборів.

порядоК денний (перелІК питанЬ Що виноСятЬСя 
на  ГолоСУванння):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на 

зборах.
4. Звіт Директора за 2013 рік та прийняття рішення за результатами 

розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (що пов'язані 

з експлуатацією, обслуговуванням та реконструкцією будівель та споруд), 
ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом переви-
щує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 01.04.2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріала-
ми та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 07.03.2014 р. по 
06.04.2014 р. у робочі дні в час з 10-00 по 12-00 за адресою 01013, м.Київ, 
вулиця Iнженерна, будинок 1, кімната 5, звернувшись із письмовою зая-
вою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами — Директор Мороз Олексiй Васильович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для по-
вноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. 

телефон для довідок: (044) 230-20-21

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

найменування показника період
звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 10113,8 6921,4
Основні засоби (залишкова вартість) 2954,3 3363,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 239,2 213,1
Сумарна дебіторська заборгованість 4458,4 2520,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 31,5 13,2
Нерозподілений прибуток 3276,6 860,6
Власний капітал 5836,6 3420,6
Статутний капітал 2560,0 2560,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4277,2 3500,8
Чистий прибуток (збиток) 2416,0 224,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 256 000 000 256 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 4

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
пат «ГородиЩе – пУСтоварІвСЬКий 

БУряКорадГоСп»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Городище -Пустоварівський бурякорадгосп» (далі по тексту — «Товари-
ство»), місцезнаходження Товариства — 09310, Київська область, Воло-
дарський район, с. Городище — Пустоварівське, вул. Радгоспна, відбу-
дуться 15 квітня 2014 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська 
обл., володарський район, с. Городище – пустоварівське, вул. лені-
на, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, — 09.04.2014 р. Реєстрація учасників зборів проводиться 
в день зборів з 13.30. до 14.00 за місцем проведення зборів. 

порядоК денний ЗБорІв:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово — господарської діяльнос-

ті Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

3. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово — госпо-
дарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибут-
ку і збитків.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та 
попереднє схвалення значних правочинів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів — також довіреність, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України.

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку 
денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська  обл., 
Володарський район, с. Городище — Пустоварівське, вул. Радгоспна, 1, 
кімната № 1 (1 — й поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — Мозгова Валентина 
Миколаївна. 

основні показники фінансово - господарської діяльності 
публічного акціонерного  товариства «Городище — 

пустоварівський бурякорадгосп» за 2013 рік
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 47687 60165
Основні засоби 8765 8277
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12090 18157
Сумарна дебіторська заборгованість 22640 32772
Грошові кошти та їхні еквіваленти 29 34
Нерозподілений прибуток -3900 1778
Власний капітал 6498 6498
Статутний капітал 5905359 5905359
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 25666 34244
Чистий прибуток (збиток) -3900 1778
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8558492 8558492
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 113

довідки за телефоном (044) 529-49-29.
наглядова рада пат «Городище — пустоварівський бурякорад-

госп»

До відома акціонерів
ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий завод»!

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Го-
родище — Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту — «Товари-
ство»), місцезнаходження Товариства — 09310, Київська область, Володар-
ський район, с. Городище — Пустоварівське, вул. Леніна, 53, відбудуться 
15  квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., воло-
дарський район, с. Городище - пустоварівське, вул. леніна, 53, кімна-
та  № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, — 09.04.2014 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в 
день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів. 

порядоК денний ЗБорІв:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово — господарської діяльності 

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

розгляду звіту. 
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово — госпо-

дарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибутку і 
збитків.

пат «ГородиЩе – пУСтоварІвСЬКий цУКровий Завод»
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6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та 
попереднє схвалення значних правочинів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів — також довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством України.

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку 
денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., 
Володарський район, с. Городище — Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімна-
та № 1 (2 — й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Романчук Надія Петрівна. 
основні показники фінансово - господарської діяльності публічного 

акціонерного товариства «Городище - пустоварівський цукровий 
завод» за 2013 рік

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 225931 219290
Основні засоби 25341 24268

Довгострокові фінансові інвестиції 279 279
Запаси 4275 7666
Сумарна дебіторська заборгованість 75603 101343
Грошові кошти та їхні еквіваленти 340 518
Нерозподілений прибуток 89 332
Власний капітал 20326  20236
Статутний капітал 6347 6347
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 215960 210885
Чистий прибуток (збиток) 89 25
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25388 25388
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 78 78

довідки за телефоном (044) 529-49-29
наглядова рада пат «Городище - пустоварівський цукровий за-

вод»

повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство 
«Універсам-2»

Місцезнаходження товариства:03062, м. Київ, проспект Перемоги, 94/1
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2014року об 

11-00 годин за адресою: 03062, м. Київ, проспект перемоги, 94/1, 2-й по-
верх, кімната №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 04 квітня 2014р. станом на 24 годину.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання голови ,секретаря зборів,затвердження регламенту та по-

рядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт правління про результати фінансово — господарської діяльності Това-

риства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Звіт наглядової ради за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, попереднє 

схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися Товариством.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

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

2012 2013
Усього активів 1871,0 1953,0
Основні засоби 1299,0 1236,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УнІверСам-2»

 пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«долинКа»

код ЄдрпоУ 00413400
місцезнаходження: 68253, Одеська область, 

Саратський район, с. Долинка,
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться « 14 »квітня 2014 року о 13: 00 годині
за адресою: 68253, одеська область, 

Саратський район, с.долинка, вул. леніна ,
приміщення Будинку культури, актовий зал.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення 

(регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого директора про підсумки фінансово-господарської 

діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Визначення напрямків роботи на 2014 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 
2013  рік.

7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік. 
Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
9. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 

цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної ко-
місії.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності 
згідно діючого законодавства України.

11. Про затвердження договорів, що були укладені між ПАТ «ДОЛИН-
КА» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Про надан-
ня повноважень Наглядовій раді Товариства на визначення подальших 
умов кредитування та укладення будь-яких договорів між ПАТ «ДОЛИНКА» 
та ПАТ «ПУМБ».

основні показники 
фінансово- господарської діяльності пат «долинка» 

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 38151  39997
Основні засоби 10796  17906
Довгострокові фінансові інвестиції 23063  12576
Запаси 3917  760
Сумарна дебіторська 
заборгованість

219  2054

Грошові кошти та їх еквіваленти 53  222
Нерозподілений прибуток 1559  (416)
Власний капітал 8194  6508
Статутний капітал 6506  6506
Довгострокові зобов`язання 7260  1945
Поточні зобов`язання 22697  22289
Чистий прибуток (збиток) 2151  1195
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26024000  26024000
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)

158  162

Реєстрація учасників Зборів відбудеться «14 » квітня 2014 р. з 11: 00 до 
12 : 45 години за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – 
також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та пас-
порт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно з даними зведе-
ного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 
24:00 годину « 08» квітня 2014 року. 

Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами 
для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68253, Одеська 
область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ПАТ «Долинка» кабі-
нет № Бухгалтерія, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години. Відпо-
відальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний 
бухгалтер - Самокіш Олена Федорівна.

тел.(0248) 47-4-45 
наглядова рада
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Сумарна дебіторська заборгованість 13,0 48,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 201,0 200,0
Власний капітал  1251,0 1470,0
Статутний капітал 342,0 342,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 620,0 483,0
Чистий прибуток (збиток) 42,0 258,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1368903 1368903
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
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, 

представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства України. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання по-
відомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00  
до 15-00 за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 94/1, бухгалтерія, а в 
день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадовою 
особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є Голова правління Кеба Микола Олександрович. 

довідки за телефоном: (044)400-20-00 , 400-01-08
наглядова рада

приватне аКцiонерне товариСтво 
«КЗеСо-холдинГ» 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«КЗЕСО-Холдинг» 
2. Код за ЄДРПОУ: 31097330
3. Місцезнаходження: 74800, Херсонська область, місто Каховка, вули-

ця Пушкiна, будинок 109 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел.(05536) 41153, факс (05536) 

41041 
5. Електронна поштова адреса: ocb-mp@kzeso.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.zvitrik.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ii. текст повідомлення

1. Рішенням загальних зборів товариства, які відбулися 03 березня 
2014 року:

1.1. Припинено повноваження:
Окул Віктора Івановича, який займав посаду Голови наглядової ради 

ПрАТ «КЗЕСО-Холдинг». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посадова особа перебувала на посаді з 01 березня 
2011 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. 

Ктітор Юрія Анановича, який займав посаду члена наглядової ради 
ПрАТ «КЗЕСО-Холдинг». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посадова особа перебувала на посаді з 01 березня 
2011 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. 

1.2. Призначено:
Окул Віктора Івановича на посаду члена наглядової ради 

ПрАТ  «КЗЕСО-Холдинг». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член правління. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі — 
7,0%.

Ктітор Юрія Анановича на посаду члена наглядової ради ПрАТ  «КЗЕСО-
Холдинг». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: член ревізійної комісії. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі — 
5,5%.

2. Рішенням наглядової ради товариства (засідання від 03 березня 
2014 року):

Призначено:
Окул Віктора Івановича на посаду Голови наглядової ради 

ПрАТ  «КЗЕСО-Холдинг». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член правління. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі — 
7,0%.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова правління
прат «КЗеСо-холдинг»    ______________  я.І. микитин

(підпис)
М.П.                             03.03.2014 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
прат «Ухл-маШ» !

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «УХЛ-МАШ» (на-
далі — Товариство, код ЄДРПОУ 14311749, адреса місцезнаходження 
м.  Київ, вул. Казимира Малевича, б.66) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів які відбудуться 22 квітня 2014 року о 16-30 
годині за адресою: Україна, м.Київ, вул. Казимира малевича, б.66, 
приміщення актового залу. Реєстрація акціонерів і їх представників від-
будеться в день та за місцем проведення зборів — з 15-30 до 16-15.

порядоК денний  
(перелІК питанЬ Що виноСятЬСя на ГолоСУванння):

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

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2014 рік

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства 
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах: 16.04.2014 р. Порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з 
матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день про-
ведення та за місцем проведення зборів а також в період з 21.03.2014 р. 
по 21.04.2014 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, 
вул. Казимира Малевича, б.66, приміщення приймальної Голови Правлін-
ня звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Правління 
Приходько Віктор Романович.

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

довідки за телефоном 528-54-39.

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

найменування показника період
звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 26 221 27 698
Основні засоби (залишкова вартість) 13 878 14 158
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 778 2 468
Сумарна дебіторська заборгованість 9 171 10 409
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 478 1 142
Нерозподілений прибуток 3 915 1 183
Власний капітал 5 419 2 673
Статутний капітал 460 460
Довгострокові зобов’язання 5 009 7 416
Поточні зобов’язання 15 793 17 609
Чистий прибуток (збиток) 3 588 1 518
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23 000 23 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

126 134

Наглядова рада Товариства.
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повІдомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерного 

товариства
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«маШиноБУдІвний Завод «елем»

місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський ра-
йон, пр-т Маяковського буд. 11, код ЄДРПОУ 14311548

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ» (надалі — ПАТ Машинобудів-
ний завод «Елем» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загаль-
ні збори акціонерів пат машинобудівний завод «елем» (нада-
лі — «Збори») відбудуться о 10:00 год. 17 квітня 2014 року за 
адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр-т маяковського, буд.11, (4 кор-
пус, 5 поверх, зала засідань). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 11 квітня 2014 року.

порядоК денний ЗБорІв  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Голови правління про результати діяльності това-

риства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та при-

йняття рішень за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік та при-

йняття рішень за наслідками їх розгляду.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фі-

нансової звітності) Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками госпо-

дарської діяльності Товариства за 2013 рік.

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКої 
дІялЬноСтІ товариСтва (тис. грн.):

найменування показника період
Звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 2347 2668,2
Основні засоби 597 711
Довгострокові фінансові інвестиції 1422 1535,6
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 254 197
Грошові кошти та їх еквівалент 69 40,3
Нерозподілений прибуток -1508 -1485
Власний капітал 289 351
Статутний капітал 180,6 180,6
Довгострокові зобов’язання - 728,0
Поточні зобов’язання 2057 898
Чистий прибуток (збиток) -23 -30,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 722280 722280
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюва-
тись за місцем їх проведення з 09:00 до 09:50. Для участі у Зборах 
акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно ви-
мог законодавства України. 

Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до 
Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69035, 
м. Запоріжжя, пр.-т Маяковського, буд.11, у робочі дні тижня з 10:00 
до 12:00 години, а в день проведення Зборів — також у місці їх про-
ведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, є головний бухгалтер Товариства Савченко Л.М.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (наймену-
вання) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту про-
позиції. Пропозиції подаються не пізніше 20 днів до дати проведення 
зборів.

телефон для довідок: (061) 212-96-37.  наглядова рада

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«КриворІЗЬКий централЬний 
рУдоремонтний Завод», 

Код за ЄДРПОУ 00190940, місцезнаходження: 50057, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1 (далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбу-
дуться 08 квітня 2014 р. о 12.00 за адресою: 50057, дніпропетровська обл., 
м. Кривий ріг, вул. Заводська, 1 у актовому залі заводоуправління.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) За-
гальних зборів акціонерів:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства за 2013 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2013 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльнос-

ті Товариства у 2013 році.
7. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтере-

сованість.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
 найменування показника період

Звітний - 
2013 р.

попередній - 
2012 р.

Усього активів, тис.грн. 461 376 494 130
Основні засоби, тис.грн. 417 393 455 143
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн. 0 0
Запаси, тис.грн. 72 206
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.
грн.

41 829 37 306

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. 2 2
Нерозподілений прибуток, тис.грн. -10 178 -5 428
Власний капітал, тис.грн. 373 541 407 460
Статутний капітал, тис.грн. 89 924 89 924
Довгострокові зобов’язання, тис.грн. 72 100 76 575
Поточні зобов’язання, тис.грн. 15 735 10 095
Чистий прибуток (збиток), тис.грн. -28 545 -43 183
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 349 886 16 349 886
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Перелік акціонерів ПАТ «КЦРЗ», які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «КЦРЗ», призначених на 08 квітня 
2014  року, складається станом на 24 годину 02 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КЦРЗ» для здійснення пер-
сонального повідомлення про проведення 08 квітня 2014 року річних За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «КЦРЗ» — 10 лютого 2014 року.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, є ПУ-
БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ», адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд.3, 
тел.  (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22, електронна скринь-
ка: info@csd.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00.

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства відбудеться 08 квітня 2014 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45  хв. 
за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для 
реєстрації участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час під-
готовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 
08  год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область, 
місто Кривий Ріг, вул. Заводська, 1, каб. 309, а в день проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства — також у місці їх проведення. 
Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною 
адресою до провідного інженера з корпоративних відносин Шевченко Те-
тяни Олександрівни.

За інформацією звертатися за телефонами: (0564) 66-74-14, 66-75-48.
Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.
директор пат «КцрЗ»  м.Б. Булатецький
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 Акціонерам АТ «ФК «Чорноморець»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ТОВАРИСТВА
наглядова рада 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «фУтБолЬний КлУБ 

«ЧорноморецЬ»
(місцезнаходження: 65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-а)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 08 квітня 2014 року о 10:30 за адресою: 65039, м. одеса, пр-т Гагарі-
на, 12-а (другий поверх, 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 Ревізора Товариства 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 — 02 квітня 2014 року. Для участі у зборах включеним до 
зазначеного переліку акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а упо-
вноваженим представникам акціонерів — довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством. 
Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:20 за місцем проведен-
ня 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, пр-т Гагаріна, 12-А, 
кімната №1507. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціо-
нерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства — 
Керницький С.С. 

Довідки за тел. (048) 777 24 88.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 р. (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
1 Усього активів 1182981 1173796
2 Основні засобі 751754 668312
3 Довгострокові фінансові інвестиції 8808 124313
4 Запаси 844 573
5 Сумарна дебіторська заборгованість 98472 111517
6 Грошові кошті та їх еквіваленти 27899 155
7 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
638 292

8 Власний капітал 797294 796656
9 Статутний капітал 600000 600000

10 Довгострокові зобов’язання 310989 247248
11 Поточні зобов’язання 74698 129892
12 Чистий прибуток (збиток) 638 292
13 Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
14 Кількість власних акцій, викуплених протягом 

періоду
0 0

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

0 0

17 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

145 242

Генеральний директор  С.С. Керницький

річні загальні збори акціонерів 

пат «КІровоГрадСЬКе рУдоУправлІння» 
відбудуться 25 квітня 2014 року о 12.00 годині в с.Катеринiвка, 

Кiровоградського району, Кiровоградської областi, актовий зал 
адмiнбудинку.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 години 
00  хвилин по 11 годину 50 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах складається станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.

порядоК денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Звіт і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 

директора товариства, про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті акціонерного товариства за 2013р. та визначення основних напрямків 
діяльності товариства на 2014р.

3 . Звіт ревізійної комісії товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

4. Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії.

6. Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваже-
ної на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії. 

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством в процесі господарської діяльності в період до наступних За-
гальних зборів акціонерів.

8. Затвердження фінансової звітності товариства, балансу та приміток 
за 2013 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2013р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери ( їх представники) можуть ознайомитися у секретаря 
Наглядової Ради товариства за місцезнаходженням товариства у робочі 
дні.

Для реєстрацiї та участi у загальних зборах акціонеру необхідно 
обов’язково мати при собі

- паспорт або документ, що посвiдчує особу акцiонера 
- представникам акціонерів — оформлену відповідно до чинного зако-

нодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.

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

 Період 
: Найменування показників 
 звітний  попередній 
:Всього активів :  12825  17247
:Основні засоби :  5672  6631 
:Долгострокові фінансові інвестиції :  0,0  0,0
:Запаси :  219  679
:Сумарна дебіторська заборгованість :  5529  3798
:Грошові кошти та їх еквіваленти :  104  4038
:Нерозподілений прибуток :  750  1282
:Власний капітал :  7952  7501
:Статутний капітал :  41  41
:Довгострокові зобов'язання :  4200  3994
:Поточні зобов'язання :  673  5752
:Чистий прибуток (збитки) :  750  1282
:Середньорічна кількість акцій (шт.) :  817340:  817340
:Кількість власних акцій викуплених протягом : : :
:періода (шт.) : : :
:загальна сума коштів, які витрачені на викуп : : :
:власних акцій протягом періоду : : :
:Чисельність працівників на кінець періоду (осіб):  96  102 

наглядова рада пат «Кіровоградське рудоуправління»

повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: приватне акціонерне товари-
ство «КиївфУндаментБУд»

Місцезнаходження товариства: 04073, м. Київ, вул. Куренів-
ська,  16-а

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 11 квітня 2014  року 
о 13-00 годин за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-а у 
вестибюлі приміщення.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 12-00 до 12-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 07 квітня 2014 р. станом на 24 годину.

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

1. Обрання голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії. 
Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів ак-
ціонерів.

2. Звіт правління про результати фінансово — господарської діяль-
ності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту правління.

приватне аКцІонерне товариСтво «КиївфУндаментБУд»
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3. Відкликання та обрання голови та членів Правління Товариства.
4. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
5. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
6. Прийняття рішення про купівлю-продаж акцій.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — пас-

порт, представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 
04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-а, приймальня, а в день прове-
дення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадовою 
особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, є Голова правління Хоменко Володимир Ми-
хайлович. 

довідки за телефоном: (044) 464-49-85.
Голова правління

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
пат «линовицЬКий цУКроКомБІнат 

«КраСний»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі по тексту — «Товариство»), 
місцезнаходження Товариства — 17584, Чернігівська область, Прилуцький 
район, вул. Заводська, 4, відбудуться 17 квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв. за 
адресою: 17584, Чернігівська область, прилуцький район, вул. За-
водська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, — 11.04.2014 р. Реєстрація учасників зборів проводиться 
в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.

порядоК денний ЗБорІв:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово — господарської діяльнос-

ті Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

3. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово — госпо-
дарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибут-
ку і збитків.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та 
попереднє схвалення значних правочинів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів — також довіреність, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України.

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку 
денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Черні-
гівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна 
будівля, актовий зал (2-й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Попенко Надія Петрівна. 

основні показники фінансово — господарської діяльності 
публічного акціонерного товариства «линовицький цукрокомбінат 

«Красний» за 2013 рік
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 147558 279212
Основні засоби  12729 18769
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 2020 16039
Сумарна дебіторська заборгованість 78036 186631
Грошові кошти та їхні еквіваленти 53 65
Нерозподілений прибуток 2111 1778
Власний капітал 9760 596
Статутний капітал 243 243
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 137798 276595
Чистий прибуток (збиток) 62980 89357
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)

380 211

довідки за тел.: (044) 529-49-29
наглядова рада пат «линовицький цукрокомбінат «Красний»

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«приЗма»,

(код за ЄдрпоУ 13667349)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтер-

ну, Б.18.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 01032, м. Київ, 

вул. Комінтерну, Б. 18, торговий зал магазину «оптика». 
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 19.04.2014 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 09 год. 30 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 20 хв.
Для реєстрації учасникам загальних зборів треба мати: акціонерам — 

паспорт, представникам — паспорт та довіреність на право участі в за-
гальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства. 

Акціонери, до дати проведення загальних зборів, в робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
за місцезнаходженням Товариства: 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, Б.18, 
торговий зал магазину «Оптика», а в день проведення загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — директор Ляшенко Ігор Валентинович. 
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  15 квітня 
2014 р. ( за три робочих дні до дати проведення зборів).

порядоК денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів, затвердження 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 

за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства. 
4. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2013 року, затвер-

дження висновків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Това-
риства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Директора та Ревізійної комісії.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2013 рік.

7. Про попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчи-
нятися протягом 2014 року.

основні показники фінансово-господарської діяльності прат 
«приЗма»

показники 2012 2013
Усього активів 3322 3154
Основні засоби 1864 1723
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1077 1046
Сумарна дебіторська заборгованість 9 11
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 26
Нерозподілений прибуток 2399 2573
Власний капітал 2417 2591
Статутний капітал 13 13
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 905 563
Чистий прибуток (збиток) 153 173
Середньорічна кількість акцій 26 26
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 26 24
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства:

директор прат «приЗма»  ляшенко Ігор валентинович. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2014 р. 
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до УваГи аКцІонерІв
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «яГотинСЬКе»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Яготинське» місцезнаходжен-
ня якого: Україна, 07700, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, 
вул. Незалежності, буд.34, код за ЄДРПОУ: 00385840 (далі — ПАТ «Яготин-
ське») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які 
будуть проведені 08 квітня 2014 р. о 14 год. 00 хв. за місцевим часом за 
адресою: Київська область, яготинський район, м. яготин, вул. неза-
лежності, буд.34, актовий зал. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах здійснюватиметься 08 квітня 2014 року за місцем їх проведення з 
13  год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. за місцевим часом.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, встановлено «02» квітня 2013 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, Секретаря Загальних зборів та за-
твердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Яготин-
ське».

2. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності товариства на 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товари-

ства у 2013 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товари-
ства на 2014 рік.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів.

8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

14. Внесення змін до Статуту ПАТ «Яготинське» та викладення його в 
новій редакції.

15. Затвердження «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Яготинське».

16. Затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Яготин-
ське».

17. Затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «Яготинське».
18. Затвердження «Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Яго-

тинське».
19. Затвердження «Положення про порядок розподілу прибутку та ви-

плати дивідендів ПАТ «Яготинське». 
основні показники фінансово-господарської діяльності

пат «яГотинСЬКе» (тис.грн).
найменування показника період

Звітний
2013р.

попередній
2012р.

Усього активів 19661 9625
Основні засоби 11150 10933
Довгострокові фінансові інвестиції - 736
Запаси 5557 3629
Сумарна дебіторська заборгованість 6073 123
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 508
Нерозподілений прибуток 6377 494
Власний капітал 1219 1219
Статутний капітал 1219 1219
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12065 3670
Чистий прибуток (збиток) -9832 494
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4876160 4876160
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 64 96

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер 
зобов`язаний мати при собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та 
відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформ-
лену згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «Яготинське» у 
письмовій формі із зазначенням повних реквізитів акціонера не пізніше як 
за 20 днів до їх скликання за адресою: Україна, 07700, Київська область, 
Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного зборів під час підготовки до зборів та з проектами 
рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: Київська 
область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34 актовий 
зал щоденно у робочі дні з 10-00 до 16-00 та/чи по тел. (04575) 53065, а в 
день проведення зборів — в місці їх проведення. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор Курінь Лари-
са Миколаївна. 

наглядова рада пат «яготинське»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «яГотинСЬКе»

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
приватне аКцІонерне товариСтво 

«УКрЗерноІмпеКС» 
(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 7 квітня 2014 року, о 11.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. .дмитрів-
ська, 18/24.

Реєстрація акціонерів та їх представників — 7 квітня 2014 року з 10.00 
до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах що відбудуться 7 квітня 2014 року — 2 квітня 2014 року.

порядок денний:
Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рі-1. 

шення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяль-2. 

ності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів господарської 
діяльності на 2014 рік

Затвердження звіту та балансу Товариства за 2013 рік.3. 
Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товари-4. 

ства за 2013 рік.
Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.5. 
Про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.6. 
Про затвердження Статуту ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій 7. 

редакції.
Про затвердження Положення про правління ПрАТ «Укрзерноімпекс» , ви-8. 

кладеного в новій редакції.
Про затвердження Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ «Укр-9. 

зерноімпекс», викладеного в новій редакції
Про обрання складу правління ПрАТ «Укрзерноімпекс».10. 
Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»11. 

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
найменування показника За звітний 

період  
(тис. грн.)

За попере-
дній період 
(тис. грн.)

Усього активів 17274 17 286
Основні засоби 13547 13 381
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11633 10 844
Сумарна дебіторська заборгованість 2052 1 265
Грошові кошти та їх еквіваленти 111 755
Нерозподілений прибуток 13721 14 579
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 192 192
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2489 1 792
Чистий прибуток - 858 1 256
Середньорічна кількість акцій 100 100
Кількість власних акцій, викуплених за період 0 0
Сума коштів, витрачених на викуп цих акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду 97 96

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у 
правлінні Товариства за місцем проведення зборів в робочі дні з 10.00 до 
15.00. телефон для довідок — 484-61-45.

Голова правління — президент товариства  подвальников д.ф.
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
публічного акціонерного товариства «маріупольська кондитерська 

фабрика «рошен»
1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00382059 
1.3. Місцезнаходження: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, ву-

лиця Миколаївська, будинок 89 
1.4. Міжміський код та телефон та факс: (0629) 475684
1.5. Електронна поштова адреса: mkf@mkf.dn.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mkf.dn.ua
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

2.текст повідомлення
2.1. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 

ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
звільнення (припинення повноважень) з посади Голови Наглядової ради 
товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально — Європейська 
кондитерська компанія», код за ЄДРПОУ 23163839, місцезнаходження: 
04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі — 
89,1790%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера 
емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа 
перебувала на займаній посаді з 04.03.2013р.

2.2. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Наглядової ради до-
чірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», код за ЄДРПОУ 
25392188, місцезнаходження: 02105, м.Київ, вул. Павла Усенка, 8, частка у 
статутному капіталі — 4,5314%. Рішення про звільнення особи прийняте на 
вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі біль-
ше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2013р.

2.3. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Наглядової ради Го-
роднічева Олексія Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Рішення про 
звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє част-
кою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній 
посаді з 08.02.2011р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. 

2.4. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
призначення (обрання) на посаду Члена Наглядової ради товариства з об-
меженою відповідальністю «Центрально — Європейська кондитерська ком-
панія», код за ЄДРПОУ 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул Елек-
триків, 29-А, частка у статутному капіталі — 89,1790%. Особу призначено на 
3 роки. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера 
емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

2.5. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
призначення (обрання) на посаду Члена Наглядової ради дочірнього під-
приємства «Кондитерська корпорація «Рошен», код за ЄДРПОУ 25392188, 
місцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Павла Усенка, 8, частка у статутному 
капіталі — 4,5314%. Особу призначено на 3 роки. Рішення про призначення 
особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в 
статутному капіталі більше ніж 10%.

2.6. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
призначення (обрання) на посаду Члена Наглядової ради Городнічева Олек-
сія Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
не має частки у статутному капіталі емітента. Особу призначено на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа: менеджер з логістики, начальник відділу ло-
гістики, заступник директора з виробництва ДП «Кондитерська корпорація 
«Рошен»,м.Київ. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціо-
нера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

2.7. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рі-
шення (протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання ) на по-
саду Голови Наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю 
«Центрально — Європейська кондитерська компанія», код за ЄДРПОУ 
23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у 
статутному капіталі — 89,1790%. Рішення прийняте на пропозицію Члена 
Наглядової ради. Особу призначено на 3 роки. 

2.8. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
звільнення (припинення повноважень) з посади Голови Ревізійної комісії 
Ярандіна Володимира Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 

0,0002%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емі-
тента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа 
перебувала на займаній посаді з 02.04.2008р. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини.

2.9. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Ревізійної комісії 
Шкабарні Галини Валентинівни. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 
0,0004%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емі-
тента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа 
перебувала на займаній посаді з 20.02.2000р. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини.

2.10. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Ревізійної комісії 
Щербіни Олени Миколаївни. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0147%. 
Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що 
володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала 
на займаній посаді з 22.03.2010р. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини.

2.11. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
призначення (обрання) на посаду Голови Ревізійної комісії Андрусь Світла-
ни Юріївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
не має частки особи у статутному капіталі емітента. Особу призначено на 
період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. 
Інші посади, які обіймала особа: бухгалтер, заступник головного бухгалтера 
ТОВ «Віта Україна», заступник головного бухгалтера ДП «Кондитерська 
корпорація «Рошен»,м.Київ. Особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Рішення про призначення особи прийняте на про-
позицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі біль-
ше ніж 10%.

2.12. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
призначення (обрання) на посаду Члена Ревізійної комісії Кравченко Кате-
рини Олексіївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа не має частки особи у статутному капіталі емітента. Особу призна-
чено на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акці-
онерів. Інші посади, які обіймала особа: старший бухгалтер ДП «Кондитер-
ська корпорація «Рошен»,м.Київ. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Рішення про призначення особи прийняте 
на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіта-
лі більше ніж 10%.

2.13. 04.03.2014р. річними (черговими ) загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про 
призначення (обрання) на посаду Члена Ревізійної комісії Янушевської 
Жанни Олегівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа не має частки особи у статутному капіталі емітента. Особу призна-
чено на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акці-
онерів. Інші посади, які обіймала особа: головний бухгалтер 
ТОВ  «Бестбудкомпанія»,м.Киів, старший бухгалтер, заступник головного 
бухгалтера ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»,м.Київ.. Особа не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішення про при-
значення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє 
часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

2.14. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про звільнення (припинення по-
вноважень) з посади Голови Правління Архипенка Павла Васильовича. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має част-
ки у статутному капіталі емітента. Рішення про звільнення особи прийняте 
на пропозицію Голови Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну при-
значення. Особа перебувала на займаній посаді з 10.02.2010р. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.15. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про звільнення (припинення по-
вноважень) з посади Члена Правління Айтбаєва Костянтина Зільнуровича. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має част-
ки у статутному капіталі емітента. Рішення про звільнення особи прийняте 
на пропозицію Голови Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну при-
значення. Особа перебувала на займаній посаді з 15.10.2007р. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.16. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про звільнення (припинення по-
вноважень) з посади Члена Правління Клівцової Олени Василівни. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у 
статутному капіталі емітента. Рішення про звільнення особи прийняте на 
пропозицію Голови Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну призна-

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «марІУполЬСЬКа КондитерСЬКа фаБриКа «роШен»
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чення. Особа перебувала на займаній посаді з 02.04.2008р. Особа не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.17. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про звільнення (припинення по-
вноважень) з посади Члена Правління Широкова Олександра Михайлови-
ча. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у 
статутному капіталі емітента складає 0,0185%. Рішення про звільнення 
особи прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради у зв’язку з закінчен-
ням терміну призначення основного складу Правління. Особа перебувала 
на займаній посаді з 13.11.2013р. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини.

2.18. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про звільнення (припинення по-
вноважень) з посади Члена Правління Таркової Людмили Григорівни. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статут-
ному капіталі емітента становить 0,0031%. Рішення про звільнення особи 
прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради у зв’язку з закінченням 
терміну призначення. Особа перебувала на займаній посаді з 16.03.2010р. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.19. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на по-
саду Голови Правління Архипенка Павла Васильовича. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному 
капіталі емітента. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала осо-
ба: директор з питань виробництва ТОВ «Стевіясан», м.Київ, інженер з ор-
ганізації керування виробництвом ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», 
м. Київ, Голова правління ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Ро-
шен». Рішення прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради про при-
значення Голови Правління на новий термін. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини.

2.20. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на по-
саду Члена Правління Рябцева В`ячеслава Геннадійовича. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному 
капіталі емітента. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала осо-
ба: начальник дільниці електромереж, начальник енерго-механічного відді-
лу ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте 
на пропозицію Голови Наглядової ради про призначення Члена Правління у 
зв`язку із звільненням Члена Правління Айтбаєва Костянтина Зільнурови-
ча. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.21. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду 
Члена Правління Клівцової Олени Василівни. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. 
Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа: заступник головно-
го бухгалтера ТОВ «Азовзалізобетон», м.Маріуполь, бухгалтер-аудитор АФ 
«ФБС Аудит», м. Маріуполь, головний бухгалтер ПП «Сезам», м.Маріуполь, 
бухгалтер, директор філії АФ ТОВ «Крат-Аудит», м.Донецьк, головний бухгал-
тер ТОВ «Будінвест», м.Маріуполь, начальник планово-економічного відділу, 
начальник обліково-економічної служби (головний бухгалтер) ПАТ «Маріуполь-
ська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію Голо-
ви Наглядової ради про призначення Члена Правління на новий термін. Особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.22. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на по-
саду Члена Правління Широкова Олександра Михайловича. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емі-
тента складає 0,0185%. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала 
особа: старший юрисконсульт кондитерської фабрики м.Маріуполь, юрискон-
сульт 1 категорії АП «Маріупольська кондитерська фабрика», голова правлін-
ня КП «Маріупольська кондитерська фабрика», президент ПАТ «Маріуполь-
ська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію 
Голови Наглядової ради про призначення Члена Правління на новий термін. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.23. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте 
рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на по-
саду Члена Правління Таркової Людмили Григорівни. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емі-
тента становить 0,0031%. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які 
обіймала особа: юрисконсульт СП АТ «АБА-Метал», м.Маріуполь, юрискон-
сульт АТ «Комінтерн», м.Маріуполь, юрисконсульт ТОВ «Сім`я», м.Маріу-
поль, юрисконсульт, начальник юридичного відділу ПАТ «Маріупольська 
кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію Голови 
Наглядової ради про призначення Члена Правління на новий термін. Особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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. Голова правління  павло васильович архипенко

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

пУБлiЧне аККцiонерне 
товариСтво "ЗлатоБанК"

2. Код за ЄДРПОУ 35894495
3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, 

вул. Б. Хмельницького, буд.17/52
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)495-81-60 (044)495-81-60

5. Електронна поштова адреса i.bannykh@zbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.zbank.com.ua/press-czentr/
novosti-banka

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
В зв’язку з складанням Заступником Голови Спостережної ради з пи-

тань безпеки АТ «ЗЛАТОБАНК» Євдокимовим Володимиром Миколайови-
чем із себе повноважень члена Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» в 
односторонньому порядку, передбаченому п. 4.5. Положення про Спосте-
режну раду АТ «ЗЛАТОБАНК», та відповідно до наказу Голови Правління 
АТ «ЗЛАТОБАНК» №106к від 04.03.2014 року, відбулася зміна складу по-
садових осіб, а саме:

- звільнений з посади Заступника Голови Спостережної ради з питань без-
пеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» Євдоки-
мов Володимир Миколайович. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою в статутному капіталі АТ «ЗЛАТОБАНК» не володіє. 
Зміни відбулися в зв’язку із власним бажанням Євдокимова В.М. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 
05.07.2013 року. Замість звільненої особи на посаду нікого 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. Найменування посади
Голова правлiння (підпис) Штелик вячеслав митрофанович

М.П. 05.03.2014
(дата)

тов нвф «СтромКомплеКт» 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом позачергових
загальних зборів учасників

ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ»
Від «19» лютого 2014 року

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІї 
цІлЬових оБлІГацІй 
тов нвф «СтромКомплеКт» 
(серія а)

а. абзац перший підпункту 4.8. пункту 4 викласти у наступній ре-
дакції:

4.8. Умови та дата закінчення обігу Облігацій: Початок обігу обліга-
цій — обіг облігацій дозволяється тільки з дня наступного за днем реє-
страції Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту 
про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації 
зареєстрованого звіту про результати розміщення облігації у друкованих 
виданнях, у яких був надрукований Проспект емісії облігацій або іншому 
офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Серія Дата закінчення обігу
а 30.03.2016

Б. підпункт 6.1. пункту 6 викласти у наступній редакції:
6.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення Облігацій: 
Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною 

адресою:
м. Київ, вул. вул. Драгоманова, 17, ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ», 

тел. (044) 499-22-85.
Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

п/н Серія Дата початку погашен-
ня

Дата закінчення 
погашення

1. а 31.03.2016 30.06.2016

Генеральний директор 
тов нвф «СтромКомплеКт»   ________  москалюк в.м.
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Шановний акціонер!
публічне акціонерне товариство «хімтепломаш» (надалі — то-

вариство) повідомляє, про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів пат, які відбудуться «23» квітня 2014 року.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 
«Хімтепломаш»

Місцезнаходження товариства: 07500, Україна, Київська область, 
смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135.

Дата проведення чергових загальних зборів: «23» квітня 2014р. 
Час початку чергових загальних зборів: о 11:00 годині, в день прове-

дення чергових загальних зборів.
Місце проведення чергових загальних зборів: 07500, Україна, Київ-

ська область, смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135, 3 поверх, 
актовий зал (б/н).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників 
для участі у чергових загальних зборах: з 10:00 до 10:45 години в день 
та у місці проведення чергових загальних зборів.

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

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік та його затверджен-

ня.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та його затверджен-

ня.
5. Затвердження висновку зовнішнього аудитора по підсумкам пере-

вірки фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

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

7. Про відкликання та обрання генерального директора Товариства. 
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
9. Про обрання членів наглядової ради.
10. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
11. Розгляд питання щодо продажу Товариством частки у статутному 

капіталі ТОВ «Баришівказернопродукт» (код ЄДРПОУ 32445705) та упо-
вноваження Генерального Директора Товариства підписувати відповідні 
договори.

12. Порядок розподілу прибутку (збитків), строку та порядку виплати 
дивідендів за 2013 рік..

13. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товари-
ства результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загаль-
них зборах.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 4250 4286
Основні засоби 920 1142
Довгострокові фінансові інвестиції 1417 1417
Запаси 1402 1403
Сумарна дебіторська заборгованість 305 185
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 2038 (1903)
Власний капітал 4104 4239
Статутний капітал 6142 6142
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 128 35
Чистий прибуток 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30711736 30711736
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведен-
ня річних загальних зборів  за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 07500, Україна, Київська область, смт. Баришівка, вул.. 
Комсомольська, 135, 3 поверх, кабінет «Бухгалтерія», у робочі дні з 
08:30 до 17:00 години (обідня перерва з 12:00 до 12:30 години) 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 — Дударець Л.В. 
(тел. 045-76-411-56).

Для реєстрації та участі у 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 України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах на підставі якого здійснено повідомлення акціо-
нерів — «04» березня 2014р.

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

в.о. генерального директора пат «хімтепломаш»   Г.м. мельник.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «хІмтепломаШ» 

Публічне акціонерне товариство «агротехніка-Кобеляки», місцезнахо-
дження: 39200, Полтавська область, м.Кобеляки, вул.Дружби, 1, повідо-
мляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 
2014 року о 10-00 за адресою: 39200, Полтавська область, м.Кобеляки, 
вул.Дружби, 1, адмінприміщення товариства, І-поверх, актова зала.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 10 квітня 2014 року за 
місцем проведення зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процеду-

ри та регламенту.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки 

фінансово — господарської
діяльності товариства за 2013р. Затвердження річної фінансової звіт-

ності та порядку покриття збитку (розподілу прибутку).
4. Реорганізація ПАТ «Агротехніка-Кобеляки» в ТОВ «Агротехніка-

Кобеляки».
5. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повнова-

жень виконавчому органу на їх виконання.

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

найменування показника період
Звітний 
2013р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 789,0 829,0

Основні засоби (за залишковою вартістю) 384,0 416,0
Довгострокові фінансові інвестиції 395,0 409,0
Запаси 5,0 4,0
Сумарна дебіторська заборгованість 3,0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1913,0 -1885,0

Власний капітал 361 389,0
Статутний капітал 1542,0 1542,1542,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 428,0 440,0
Чистий прибуток (збиток) -28,0 -45,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 454 626 1 454 626
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 

39200, Полтавська область, м.Кобеляки, вул.Дружби, 1, у головного бух-
галтера товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  – 04.04.2014 року.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аГротехнІКа-КоБеляКи»
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повІдомлення про СКлиКання рІЧних ЗаГалЬних ЗБорІв 

прат «УнІверСалЬне аГентСтво»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «УНІВЕР-

САЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПРОДАЖУ АВIАПЕРЕВЕЗЕНЬ» (надалі – То-
вариство, код ЄДРПОУ 25264192, адреса місцезнаходження 01030, 
м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, будинок 19-21, літера А) повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 10.04.2014 року о 11-00 за адресою: 01030, м.Київ, вул.Богдана 
хмельницького, будинок 19-21, літера а, приміщення 6, кімна-
та  2. Реєстрація відбудеться з 10-00 по 10-45 за місцем проведення 
зборів.

порядоК денний (перелІК питанЬ Що виноСятЬСя на 
ГолоСУванння):

1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування 

на зборах.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора за підсумками 2013 року та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Про розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів нагля-

дової ради Товариства.
10. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами наглядової ради.

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 04.04.2014 р. Порядок ознайомлення акці-
онерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного 
зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись 
в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в 
період з 10.03.2014 р. по 09.04.2014 р. у робочі дні в час з 10-00 по 
16:30 за адресою: 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, буди-
нок 19-21, літера А, у приміщенні 6, кімната 2, звернувшись із заявою 
складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами — заступник Голови Правлiння Дараган Ла-
риса Михайлiвна.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує осо-
бу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право 
участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства. телефон для довідок: 
(044) 206-75-71.

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

найменування показника період
звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 9 702 10 241
Основні засоби (залишкова вартість) 1 205 770
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16 26
Сумарна дебіторська заборгованість 3 303 3 034
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 040 1 789
Нерозподілений прибуток -8 042 -8 119
Власний капітал -6 889 -6 966
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов’язання 8 367 6 157
Поточні зобов’язання 8 224 11 050
Чистий прибуток (збиток) 77 -756
Середньорічна кількість акцій (шт.) 147 500 147500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

79 105

наглядова рада прат «УнІверСалЬне аГентСтво»

ІнформацІя 
в повІдомленнІ про проведення рІЧних ЗаГалЬних ЗБорІв 

аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«Страхова КомпанІя «Калина»

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. дата, час та місце проведення Загальних зборів: 18.04.2014 р., 

11-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 429, тел. (044) 
590-48-00.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: початок о 10-00 год., закінчення о 10-45 год.

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 поряд-
ком денним:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «СК «Калина».

2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради ПАТ «СК «Калина».

3. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК 
«Калина».

4. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК 
«Калина».

5. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) 
ПАТ «СК «Калина».

6. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Калина» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Калина».

7. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» за 2013 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК 
«Калина».

8. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Калина» за 2013 рік на підставі висно-
вку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПАТ «СК «Калина».

9. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Калина» 
за 2013 рік.

10. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Калина» за 2013 рік.
11. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Калина» за 

2013 рік. 
5. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у ро-
бочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Елек-
триків, буд. 29-А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних збо-
рів — у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення Акціонерів з документами, — Прилипко Тетяна Во-
лодимирівна.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат  «СК «Калина» (тис. грн.):

найменування показника період
звітний
2013 рік

попередній
2012 рік

Усього активів  19 503 19 755
Основні засоби 1 2
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  5 886 6 137
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 500 1 752
Власний капітал 19 500 19 752
Статутний капітал 18 000 18 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 000 000 18 000 000
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

7. повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано: 
___________________ 

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління (підпис) н.п.Губар

М. П. 06.03.2014 року
(дата)
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КиївСЬКий Завод «ГранІт»

повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство 
«Київський завод «Граніт»

Місцезнаходження товариства: пр-т Визволителів, 17, м. Київ, 02660.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15.04. 2014 року о 

14-00 годині за адресою: 02660, м. Київ, проспект визволителів, 17, 
3-й поверх, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 13-00 до 13-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 09.04. 2014р. станом на 24 годину.

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

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії. Затверджен-
ня регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

3. Звіт Ревізійної комісії за 2013р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду.

4. Звіт Наглядової ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік . 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 

2013 рік. 
7. Припинення повноважень лічильної комісії.

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

2013р. 2012р. 2013р. 2012р.
Усього 
активів

9020 10932 Статутний 
капітал

2500 2500

Основні 
засоби 

3651 3865 Довгострокові 
зобов’язання

-

Довгостро-
кові 
фінансові 
інвестиції

- - Поточні 
зобов’язання

271 2522

Запаси 2783 3941 Чистий прибуток 
(збиток) 

- 132

Сумарна 
дебітор-
ська 
заборгова-
ність

2251 1346 Середньорічна 
кількість акцій

2500000000 250000000

Грошові 
кошти та їх 
еквівален-
ти

256 1247 Кількість власних 
акцій, викуплених 
протягом періоду 
(шт.)

- -

Нерозподі-
лений 
прибуток

(557) 166 Загальна сума 
коштів, витраче-
них на викуп 
власних акцій 
протягом періоду

- -

Власний 
капітал

7490 8410 Чисельність 
працівників на 
кінець періоду 
(осіб)

84 109

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства України. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не пізніше, 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерне товариство надає можливість акціонерам озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 02660, м. Київ, 
проспект Визволителів, 17, 3-й поверх, бухгалтерія, а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадовою особою това-
риства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, є Голова правління Мадалевич Микола Леонтійович.. 

довідки за телефоном: (044)516-57-44 .  наглядова рада.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«медтехнІКа»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: при-
ватне акціонерне товариство «медтехніка» (далі — товариство), 
01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10 

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних збо-
рів: 15 квітня 2014 року о 15.00, м. Київ, московський проспект, 
21-Б, актова зала (другий поверх).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: з 14 год. 20 хв. до 14 год. 50 хв. 15 квітня 2014 
року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а пред-
ставникам акціонерів, додатково, довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 09 квітня 2014 року.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лі-
чильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів То-
вариства. 

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2013 рік та завдання на 2014 рік. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 
році.

7. Про підтвердження повноважень Генерального директора.

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

найменування показника період
Звітний

2013
попередній

2012
Усього активів 12946.9 13057
Основні засоби 4328,6 5259
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 210,8 348
Сумарна дебіторська заборгованість 8350,9 7381
Грошові кошти та їх еквіваленти 37,8 69
власний капітал 12052,1 12201
Нерозподілений прибуток (збиток) 9838,5 10058
Статутний капітал 1663 1663
Резервній капітал 550,7 480
довгострокові зобов’язання 456,0 466
поточні зобов’язання 319,2 326
Чистий прибуток (збиток) 88,1 1405
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10317 10317
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 21

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного — за фактичним 
місцезнаходженням Товариства (м. Київ, пр. Московський, 21-Б) у ро-
бочі дні, з 15.00 до 17.00, та в доступному місці — приймальні Голови 
Наглядової Ради, а в день проведення загальних зборів, також, у міс-
ці їх проведення. 

посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів із вищезазначеними документами: заступник Гене-
рального директора Порох Світлана Володимирівна. 

тел. для довідок: (044) 425-87-60,        Генеральний директор. 
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ШановнІ аКцІонери!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«дрУЖКІвСЬКий маШиноБУдІвний Завод»,
Код за ЄдрпоУ 00165669

місцезнаходження: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 
7 

(далі за текстом «товариство»)
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбу-

дуться 11 квітня 2014р. о 15.00 за адресою: 84205, донецька обл., 
м.  дружківка, вул. леніна, 7, кімната № 27. 

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

річних Загальних зборів акціонерів
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту робо-

ти Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2013 рік. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора То-

вариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності 

Товариства у 2013 році. 
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заін-

тересованість.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради.
10. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов 

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

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

 найменування показника період
мСфо

 звітний-
2013р.

 попередній-
2012р.

Усього активів, тис.грн. 3 147 529 3 114 441
Основні засоби, тис.грн. 35 903 179 234
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн. 66 67
Запаси, тис.грн. 38 406 234 278
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн. 3 065 129 2 690 773

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. 7 222 9 547
Нерозподілений прибуток, тис.грн. 647 445 514 004
Власний капітал, тис.грн. 716 107 578 752
Статутний капітал, тис.грн. 51 884 51 884
Довгострокові зобов’язання, тис.грн. 163 421 432 776
Поточні зобов’язання, тис.грн. 2 268 001 2 102 913
Чистий прибуток (збиток), тис.грн. 133 441 87 587
Середньорічна кількість акцій (шт.) 207 535 684 207 535 684
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

120 2 260

Перелік акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», які мають 
право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВ-
СЬКИЙ МАШЗАВОД» призначених на 11 квітня 2014 року, складається 
станом на 24 годину 07 квітня 2014 року. 

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШ-
ЗАВОД» для здійснення персонального повідомлення про проведення 
11 квітня 2014р. річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВ-
СЬКИЙ МАШЗАВОД» — 20 лютого 2014р.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» 
адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3, тел. (044) 
279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22.

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціоне-
рів Товариства буде здійснюватися Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 11 квітня 
2014 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства: 84205, Донецька обл., 
м.  Дружківка, вул. Леніна, 7, кімната № 27.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт 
і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час 
підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі 
дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, 
місто м. Дружківка, вул. Леніна, 7, каб. 36, а в день проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства — також у місці їх проведен-
ня. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за від-
повідною адресою до Керівника департаменту правового забезпечен-
ня Шкориненко Тетяни Євгенівни. 

За інформацією звертатися за телефоном: (06267) 4-30-28. 
Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не 

обов'язком.
директор
пат «дрУЖКІвСЬКий маШЗавод»  в.п. дахов

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «дрУЖКІвСЬКий маШиноБУдІвний Завод»

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: публічне акціонерне товариство 

«південьзахідшляхбуд»
2. Код за ЄДРПОУ: 03449841 
3. Місцезнаходження: Україна, 21036, вінницька область, м. вінниця, 

ленінський район, вул. 40-річчя перемоги, буд. 27 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 35-33-73
5. Електронна поштова адреса: oaouzds@adb.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: повідо-
млення про зміну складу посадових осіб емітента 

ii.текст повідомлення
На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № б/н від 

05.03.2014р.) було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а 
саме:

1. Звільнення з посади Генерального директора Товариства Нечая Лео-
ніда Євсеєвича (Паспортні дані: НА № 405343, виданий Нетішинським МВ 
УМВС України в Хмельницькій обл. 12.11.1997р.). Звільнення Генерального 
директора Товариства відбулося за рішенням Наглядової ради Товариства 
(протокол № б/н від 05.03.2014р.), згідно з поданою заявою у зв`язку з по-

даною заявою за згодою сторін. Посадова особа не володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства. У посадової особи непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді Гене-
рального директора ПАТ «Південьзахідшляхбуд» з 01.04.2013р. по 
05.03.2014р.

2. Призначення на посаду Генерального директора Товариства Лисого 
Ігоря Петровича (Паспортні дані: АА № 079007, виданий Ленінським район-
ним відділенням УМВС України у Вінницькій обл. 30.10.1995р.). Призна-
чення Генерального директора Товариства відбулося за рішенням Нагля-
дової ради Товариства (протокол № б/н від 05.03.2014р.) у зв`язку з 
поданою заявою. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства. У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Призначення Генерального директора Товариства 
відбулося строком на один рік, до 06 березня 2015 року (включно), згідно 
Статуту Товариства. Особа протягом своєї діяльності перебувала на по-
садах: керівник департаменту з логістики та реалізації ТзОВ «Вінницька 
промислова група» з 10.01.2008р. по 30.10.2012р.

iii.підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Генеральий директор __________          лисий Ігор петрович
(підпис)      (ініціали та прізвище керівника)

05.03.2014 року
(дата)

                                                   М. П.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «пІвденЬЗахІдШляхБУд»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ГоловинСЬКий ГранІт»

повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство 
«Головинський граніт».

Місцезнаходження: 12325, Житомирська область, Черняхівський ра-
йон, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: « 29 » квітня 2014 року 
об 11-00 год. за адресою: 12325, Житомирська область, Черняхівський 
район, смт. Головине, вул. адміністративна, 8, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 10-00 до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — «23» квітня 2014 р. станом на 24 годину. 
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів, обрання голови та секретаря зборів. 

2. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депози-
тарною установою.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2013 рік. Затвердження річного звіту.

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

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

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

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

ради.
9. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про викуп орендованого державного майна.
11. Залучення інвестицій та підрядників для розвитку виробництва та 

збільшення обсягів добування і обробки каменю. Визначення умов залу-
чення інвестицій та надання повноважень голові правління на вчинення 
відповідних дій для залучення інвестицій.

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

звітний попередній
Усього активів 42066 42835
Основні засоби 21320 24354
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5454 4412
Сумарна дебіторська заборгованість 1664 498
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 15
Нерозподілений прибуток 754 677
Власний капітал 30461 30384
Статутний капітал 29707 29707
Довгострокові зобов’язання 10070 10440
Поточні зобов’язання 1535 2011
Чистий прибуток (збиток) 77 195
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8500455 8500455
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 85 88

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства України. 

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних збо-
рів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі 
дні з 10-00 до 13-00 за адресою: 12325, Житомирська область, Черняхів-
ський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, бухгалтерія, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадовою 
особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, є Голова правління Горбань Федір Іванович. 

довідки за телефоном: (04134) 3-12-97  наглядова рада.

ЗвІт
про реЗУлЬтати роЗмІЩення оБлІГацІй серії N-3

приватне аКцІонерне товариСтво 
«енерГополЬ — УКраїна», 

код за ЄДРПОУ: 20022334
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 149/2/2013-Т.
Дата реєстрації «02»серпня 2013 року. 

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій) 

 06.09.2013р.

фактична  18.02.2014р.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій) 

 05.09.2014р.

фактична  19.02.2014р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій) 

 218 658 (двісті вісімнадцять 
тисяч шістсот п'ятдесят вісім) шт.

фактично розміщених  218 658 (двісті вісімнадцять 
тисяч шістсот п'ятдесят вісім) шт.

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій: 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 16 399 350,00 (шістнадцять 
мільйонів триста дев'яносто 
дев'ять тисяч триста п'ятдесят) 
грн. 00 копійок

фактично розміщених, грн.  16 399 350,00 (шістнадцять 
мільйонів триста дев'яносто 
дев'ять тисяч триста п'ятдесят) 
грн. 00 копійок

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн. 

 16 836 666,00 (шістнадцять 
мільйонів вісімсот тридцять шість 
тисяч шістсот шістдесят шість) 
грн. 00 копійок

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради** 

Кількість (шт.): 
Сума, сплачена за облігації (грн.): 

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу** 

Кількість (шт.): 

Сума, сплачена за облігації (грн.): 
Облігації, придбані працівниками 
емітента** 

Кількість (шт.): 
Сума, сплачена за облігації (грн.): 

Від емітента:
Директор 
(посада)

_________
(підпис)

М. П.

Семенкова Т.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*: 
Директор
(посада)

_________
(підпис)

М. П. 

Сурменко А.А.
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від андеррайтера: 
Директор
(посада) 

_________
(підпис)

М. П. 

Кудрявцева О.В.
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від фондової біржі, через яку 
здійснено публічне розміщен-
ня облігацій***: 
Керівник управління по роботі 

з емітентами
 (посада) _________

(підпис)
М. П. 

 Коломієць А.А.
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від Центрального депозита-
рію цінних паперів: 

Заступник директора 
департаменту

 (посада) _________
(підпис)

М. П. 

Жукова В.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

--------------
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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публічне акціонерне товариство
«Київський завод експериментальних конструкцій»
(Місцезнаходження: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8),

Наглядова рада ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»
(далі — «Товариство»),

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів товариства від-
будуться 21 квітня 2014 р. о 12.00 за адресою:  м. Київ, вул. алма-
атинська, 8, зал переговорів.

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-
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. Визначення порядку розподілу прибутку за 2013 р. Розгляд питання 
про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодавством. 

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 членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 

13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 

14. Розгляд питання 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  18426  18200
Основні засоби  15232  15743
Довгострокові фінансові інвестиції  ----  ----

Затверджено рішенням 
Наглядової Ради Товариства відповідно до 
Протоколу № 20/02/2014 від «20» лютого 2014 року

Шановний акціонер!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна 

фірма «Стріла» (далі — Товариство), код 01349495, місцезнаходження та 
юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1, по-
відомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Кранобудівна фірма «Стріла» відбудуться 08 квітня 2014 року о 
15:00 год. за адресою: за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, 
вул. Щолківська, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 3-й по-
верх, кім. № 1, приймальня.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом 04 березня 
2014 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбу-
деться в день проведення зборів з 14:00 до 14:45 год. за місцем проведен-
ня загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годи-
ну 02 квітня 2014 року.

порядок денний:
Про обрання лічильної комісії.1. 
Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Про затвердження регламенту загальних зборів.3. 
Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товари-5. 

ства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 6. 

Товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 7. 

Товариства за 2013 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-8. 

риства за 2013 рік (річного звіту та балансу).
Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 9. 

за 2013 рік.
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-10. 

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-11. 

вариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повнова-
жень на його підписання.

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради То-12. 
вариства.

Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.13. 
Про укладання нових Договорів про надання послуг з Головою та 14. 

членами Наглядової Ради Товариства.
Про затвердження додаткового договору до договору про відкриття 15. 

та обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій та уповнова-
ження Голови правління Товариства на його підписання від імені Товари-

ства та здійснити інші дії, пов’язані з укладенням та виконанням цього до-
говору.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 16. 
які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рішення.

Уповноваження особи на підписання попередньо схвалених зна-17. 
чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з 
дати прийняття такого рішення.

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 24253 26777
основні засоби 15830 15646
довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 5524 8322
Сумарна дебіторська заборгованість 2508 2567
Грошові кошти та їх еквіваленти 162 12
нерозподілений прибуток 
власний капітал 11705 12924
Статутний капітал 6210 6210
довгострокові зобов’язання 0 0
поточні зобов’язання 12485 13790
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-21,59 -4,59

Середньорічна кількість акцій (шт.) 56450 56450
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

5 7

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт та дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства, прохання звертатися до Голови Правління Товариства — Татаріна 
Андрія Євгеновича (відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами) за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолків-
ська, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 3-й поверх, кім. №1, при-
ймальня, у робочі дні тижня, а також в день проведення зборів за місцем їх 
проведення. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ 
акціонера, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції.

Довідки за телефоном: (044) 594-68-04
наглядова рада

пат «Кранобудівна фірма «Стріла»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КраноБУдІвна фІрма «СтрІла»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиївСЬКий Завод еКСперименталЬних КонСтрУКцІй»



№46, 7 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

Запаси  1165  855
Сумарна дебіторська заборгованість  2011  1278
Грошові кошти та їх еквіваленти  11  324
Нерозподілений прибуток  8128  7759
Власний капітал  9615  9246
Статутний капітал  1418  1418
Довгострокові зобов’язання  1823  2123
Поточні зобов’язання  6988  6831
Чистий прибуток (збиток)  369  (598)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  5672241  5672241
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 ----  ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 ----  ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  51  54

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 15 квітня 2014 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення 
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 загальних 
зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до ви-
мог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з ма-
теріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Алма-
Атинська, 8, кабінет Директора Товариства, щоденно (крім суботи та неділі) 
з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх прове-
дення за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, зал переговорів.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: Директор Товариства Москаленко Олексій Сергійович.

Наглядова рада ПАТ «Київський завод експериментальних кон-
струкцій»

до УваГи аКцІонерІв!
публічного акціонерного товариства «Гранiтна iндУСтрiя УКраїни» 

(місцезнаходження: 01010 м. Київ Печерський район м. Київ 
вул. Суворова, 4)

Повідомляємо, що «27» квітня 2014 року за адресою: 01010 м. Київ 
печерський район м. Київ вул. Суворова, 4, к. 101 відбудуться чергові 
річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: «27» квітня 2014 року з 18-20 до 18-45 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. 

початок зборів об 19-00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих річних загальних зборах — 22.04.2014 р.
перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Това-

риства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-

ра Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Вико-

навчого органу Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту На-

глядової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2013 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання Ревізором 

Товариства своїх повноважень 
11. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р.

(тис. грн.)
найменування період

показника звітний попере-
дній

Усього активів 732395 752276
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1097 1222
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 120284 115483
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 32
Нерозподілений прибуток 208115 208085
Власний капітал 237915 237885
Статутний капітал 29800 29800

Довгострокові зобов’язання 311908 442349
Поточні зобов’язання 182572 72042
Чистий прибуток (збиток) 30 3025
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 119200000 119200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт..)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Основні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 
2013 р. можуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Оста-
точні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 
(результати фінансово-господарської діяльності –річний звіт Товариства) 
будуть затверджені на річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кож-
ний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою 
01010 м. Київ печерський район м. Київ вул. Суворова, 4, к. 101, а в 
день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 
прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменуван-
ня) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову 
адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати 
документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Генеральний Директор То-
вариства — Томчук Максим Юрійович

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручен-
ня, оформлене відповідно до діючого Законодавства 

довідки за телефоном 0500105672

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Гранiтна iндУСтрiя УКраїни»

(місцезнаходження: 83003 Донецька область Калiнiнський район 
м. Донецьк проспект Iллiча,  

будинок 17-Б)
Повідомляємо, що «26» квітня 2014 року за адресою: 83003 доне-

цька  область Калiнiнський район м. донецьк проспект iллiча, буди-
нок  17-Б к. 102 відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: «26» квітня 2014 року з 18-20 до 18-45 за місцем 
проведення зборів. 

початок зборів об 19-00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих річних загальних зборах — 22.04.2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «Гранiтнi БУдiвелЬнi матерiали» 
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порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Това-

риства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-

ра Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Вико-

навчого органу Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Нагля-

дової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2013 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства
10. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання Ревізором 

Товариства своїх повноважень
11. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р.

(тис. грн.)
найменування період

показника звітний попередній
Усього активів 459957 540790
Основні засоби 
Довгострокові фінансові інвестиції 40000
Запаси 636 636
Сумарна дебіторська заборгованість 91412 162690
Грошові кошти та їх еквіваленти 538 903
Нерозподілений прибуток 50694 50677
Власний капітал 80191 80174
Статутний капітал 29497 29497
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 379766 460616
Чистий прибуток 17 5488
Середньорічна кількість акцій (шт.) 117 986 324 117 986 324
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 3

Основні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 
2013 р. можуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Остаточ-
ні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. (ре-
зультати фінансово-господарської діяльності –річний звіт Товариства) бу-
дуть затверджені на річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кож-
ний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою 
83003 донецька область Калiнiнський район м. донецьк проспект 
iллiча, будинок 17-Б к. 102

а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення,
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 

прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменуван-
ня) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову 
адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати 
документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Генеральний Директор Това-
риства –Подофей С.В..

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, 
оформлене відповідно до діючого Законодавства 

довідки за телефоном (062) 388-71-18

повідомлення про проведення загальних зборів та порядок 
денний

до УваГи аКцІонерІв!
публічного акціонерного товариства «Інвестбудсервіс » 

(далі-товариство), 
(місцезнаходження: 83060, місто Донецьк, вул. Куйбишева, б. 143)
Повідомляємо, що «30» квітня 2014 року за адресою 83060, місто 

донецьк, вул. Куйбишева, б.143. к.202 відбудуться чергові річні загаль-
ні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «30» квітня 2014 року з 18.20 до 18.45 за міс-
цем проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів об 19.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-

гових річних загальних зборах — «24» квітня 2014 року 
перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний):
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2.Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ви-

конавчого органу Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту На-

глядової ради Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ре-

візора Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльнос-

ті Товариства у 2013 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014  рік.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 

(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній 
Усього активів 1272689 959882
Основні засоби 91407 91428
Довгострокові фінансові інвестиції 334133 334133

Запаси 126670 144911
Сумарна дебіторська заборгованість 1015 205457
Грошові кошти та їх еквіваленти 6380 135
Нерозподілений прибуток 11445 8737
Власний капітал 106445 103737
Статутний капітал 95000 95000
Довгострокові зобов’язання 50000 293668
Поточні зобов’язання 1116244 562477
Чистий прибуток 2708 3633
Середньорічна кількість акцій (шт.) 380 000 000 380 000 000
Кількість акцій викуплена протягом періоду 
(шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

27 28

Основні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 
2013 р. можуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Оста-
точні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 
(результати фінансово-господарської діяльності –річний звіт Товариства) 
будуть затверджені на річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних 
зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ІнвеСтБУдСервІС»



№46, 7 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

43

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись 
за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, 
кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за 
адресою: 83060, місто Донецьк, вул. Куйбишева, б.143. кім. 101, а в 
день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними 
для прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найме-
нування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або 

поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер по-
винен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Голова Правління Товари-
ства — Косенко Ігор Степанович.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або дору-
чення, оформлене відповідно до діючого Законодавства 

довідки за телефоном (062) 345-45-53

до УваГи аКцІонерІв!
публічного акціонерного товариства «наУКово-вироБниЧе 

оБ’Єднання «КонСтрУКцІйнІ матерІали» 
(місцезнаходження: 83096 м. донецьк пров. 9-го січня, б.12)

Повідомляємо, що «29» квітня 2014 року за адресою: 83096 м. до-
нецьк пров. 9-го січня, б.12, к. 101 відбудуться чергові річні загальні збо-
ри акціонерів.

Реєстрація акціонерів: «29» квітня 2014 року з 18-20 до 18-50 за місцем 
проведення зборів. 

Початок зборів об 19-00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих річних загальних зборах — 23.04.2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Това-

риства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-

ра Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Вико-

навчого органу Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту На-

глядової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2013 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання Ревізором 

Товариства своїх повноважень.
11.Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р.

(тис. грн.)
найменування

показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 399601 516179
Основні засоби (за залишковою вартістю) - 6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 121239 260579
Грошові кошти та їх еквіваленти 162 101
Нерозподілений прибуток 33018 32995
Власний капітал 62768 62745
Статутний капітал 29750 29750

Довгострокові зобов’язання 129899 329073
Поточні зобов’язання 206934 124361
Чистий прибуток (збиток) 23 4780
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 119000000 119000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Основні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 
2013 р. можуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Оста-
точні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 
(результати фінансово-господарської діяльності –річний звіт Товариства) 
будуть затверджені на річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кож-
ний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою 
83096 м. донецьк пров. 9-го січня, б.12, к. 101, а в день проведення За-
гальних зборів — також у місці їх проведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 
прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменуван-
ня) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову 
адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати 
документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Генеральний Директор То-
вариства — Маслов Максим Миколайович

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручен-
ня, оформлене відповідно до діючого Законодавства 

довідки за телефоном 0507605515

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«наУКово-вироБниЧе оБ’Єднання «КонСтрУКцІйнІ матерІали» 

до УваГи аКцІонерІв!
публічного акціонерного товариства «експо нафта продукт » 

(далі-Товариство), 
(місцезнаходження: 83087, м. Донецьк, площа Бакинських Комісарів, 

б.  6 офіс 1.)
Повідомляємо, що «20» квітня 2014 року за адресою: 83087, м. до-

нецьк, площа Бакинських Комісарів, б. 6 офіс 1 відбудуться чергові 
річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «20» квітня 2014 року з 18.20 до 18.50 за 
місцем проведення загальних зборів Товариства.

початок зборів об 19.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-

гових річних загальних зборах — 15.04.2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів 

Товариства. 

2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ре-
візора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ви-
конавчого органу Товариства. 

4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту На-
глядової Ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяль-

ності Товариства у 2013 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 

(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній 
Усього активів 524881 481324

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «еКСпо нафта продУКт»
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Основні засоби  - 3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 1
Сумарна дебіторська заборгованість 138815 124308
Грошові кошти та їх еквіваленти 308 218
Нерозподілений прибуток 230277 230246
Власний капітал 259774 259743
Статутний капітал 29497 29497
Довгострокові зобов’язання 85000 85000
Поточні зобов’язання 180107 136581
Чистий прибуток (збиток) 31 915
Середньорічна кількість акцій (шт.) 117 986 324 117 986 324
Кількість акцій викуплена протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Основні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 
2013 р. можуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Оста-
точні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 
(результати фінансово-господарської діяльності –річний звіт Товариства) 
будуть затверджені на річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайо-
митися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-

сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись 
за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, 
кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за 
адресою: 83087, м. Донецьк, площа Бакинських Комісарів, б. 6 офіс 1, а 
в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними 
для прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (на-
йменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) 
або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціо-
нер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повно-
важення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами визначається Генеральний Дирек-
тор Товариства — Лубенець Олександр Анатолійович. Для участі у збо-
рах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та 
документ, що підтверджує його повноваження або доручення, оформ-
лене відповідно до діючого Законодавства 

довідки за телефоном (062) 202-63-03

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
публічного акціонерного товариства «ясна поляна» 

(місцезнаходження: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 68)
Повідомляємо, що «19» квітня 2014 року за адресою: 83096, 

м.  донецьк, вул. Куйбишева, буд. 68 к. 202, відбудуться чергові річ-
ні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: «19» квітня 2014 року з 18-20 до 18-45 за 
місцем проведення загальних зборів Товариства. 

початок зборів об 19-00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

чергових річних загальних зборах — «15» квітня 2014 року 
перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів 

Товариства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту 

Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту 

Виконавчого органу Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту 

Наглядової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяль-

ності Товариства у 2013 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які 

можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 591245 470876
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 224 224
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 293469 174267
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 181
Нерозподілений прибуток 187658 187624
Власний капітал 367658 367624
Статутний капітал 180000 180000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 223587 103252
Чистий прибуток (збиток) 34 12
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 180000000 180000000

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

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Основні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 
2013 р. можуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Оста-
точні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 
(результати фінансово-господарської діяльності –річний звіт Товариства) 
будуть затверджені на річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна-
йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись 
за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, 
кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за 
адресою: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 68,. кім. 101, а в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними 
для прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (на-
йменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) 
або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акці-
онер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повно-
важення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами визначається Голова Правління 
Товариства — Тіщенко Роман Володимирович.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтвер-
джує його особу та документ, що підтверджує його повноваження або 
доручення, оформлене відповідно до діючого Законодавства 

довідки за телефоном (095) 096-89-48

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «яСна поляна» 
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерно-
го товариства

Повне найменування товариства: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БУДИНОК ТОРГІВЛІ"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49083, Дніпро-

петровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект ім. Газети "Правда",
буд.51

Шановні акціонери!
Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровсь-

кий Будинок торгівлі" повідомляє Вас, що "11" квітня 2014 року о
11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд.
12 оф.207 відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах "11" квітня 2014 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою м.
Дніпропетровськ, вул.Чкалова, буд.12 оф.207. Реєстрація акціонерів
та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих
дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00
год 07.04.2014 року.

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

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних
зборів акціонерів. Обрання лічильної  комісії та затвердження її скла-
ду. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Затвердження рішень Наглядової  ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ра-

ди, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

Приватного акціонерного товариства 
"Дніпропетровський Будинок торгівлі" (тис. грн.) 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріала-
ми відбувається до "11" квітня 2014 року з понеділка по четвер, з
10.00 год. до 17.00 год. (Обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за
адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Чкалова, буд. 12, оф. 201 Приватне
акціонерне товариство "Дніпропетровський Будинок торгівлі", Відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Фальківська
О.В. 

"11" квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбува-
ється у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та
у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: 0562 38-74-85
Правління Товариства

Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
місцезнаходження: 95022, м. Сімферополь, вул. Самохвалова, 10

повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться за адресою: 95022, м. Сімферополь,  вул. Са-
мохвалова, 10 в адміністративно-побутовому корпусі заводу, на
3-ому поверсі, в конференц-залі  18 квітня 2014 року об 11.00. 

Порядок денний
1. Обрання Голови, секретаря Зборів та лічильної комісії, затвер-

дження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Голови правління Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності за 2013 рік. Основні напрямки діяльності То-
вариства у 2014 році.

3. Звіт Ревізора за 2013 рік. Затвердження звіту Ревізора щодо пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Затвердження зві-
ту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків ) за резуль-

татами роботи Товариства у  2013 році.
7. Затвердження фінансового плану на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про  припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора.
Дата складення  переліку акціонерів, які мають право на участь у

Загальних зборах Товариства -  14  квітня 2014 р.       
Реєстрація учасників зборів буде проводитися 18 квітня 2014 року

за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45.Для участі в зборах не-
обхідно надати: для акціонера - документ, що підсвічує особу, для
представників (довірених осіб) - документ, що підсвічує особу та до-
ручення на право участі на зборах та голосування, засвідчених на-
лежним чином.       

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням
Товариства в приймальні з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 16.00, пе-
рерва з 12.30 до 13.15, а в день проведення загальних зборів - також
у місці їх проведення до початку Загальних зборів. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - поміч-
ник керівника Будзіновська Н.С.

Додаткову інформацію також можна отримати по телефону (0652)
503-009

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

Голова Правління ПрАТ "СРМЗ" В.М.Саєнко

Найменування показника 2012 рік 2013 рік
Усього активів 209,3 46,8
Основні засоби (залишкова вартість) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 166,3 33,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,1 0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -4448,7 -4453,9

Власний капітал -36,3 -41,5
Статутний капітал 4412,4 4412,4
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 245,6 88,3
Чистий прибуток (збиток) -1,5 -5,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 2 2

Найменування показника
Період

Звітний
2013 рік

Попередній
2012 рік

Всього активів 5755,3 6090,1
Основні засоби 1817,2 2080,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3768,8 3879
Сумарна дебіторська заборгованість 51,6 69,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 110 9,4
Нерозподілений прибуток -810,2 300,4
Власний капітал 2282,8 3393,4
Статутний капітал 696,7 696,7
Довгострокові зобовязання 774 997
Поточні зобовязання 3472,5 2696,7
Чистий прибуток (збиток) -1098,9 -1998,3
Середньорічна кількість акцій (шт) 2786720 2786720
Кількість вланих акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 17 30
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

"КОРАЛЛ"
созывает очередное годовое общее собрание акционеров, кото-

рое состоится 17 апреля 2014 г. в 10-00 час. по местонахождению
Общества: 99028, г. Севастополь, ул. Репина, 1, конференц-зал.
Регистрация участников собрания с 9-00  час. до 9-45 час. 17 апре-
ля 2014 г. в конференц-зале ЦКБ "Коралл". 

Дата составления перечня акционеров Общества, которые имеют
право на участие в Общем собрании ПАО "ЦКБ "Коралл" - 11 апреля
2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
2. Утверждение секретариата.
3. Утверждение состава счётной комиссии.
4. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
5. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2013 год.
6. Утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии по

годовому отчету и балансу Общества.
7. Утверждение годовых результатов деятельности Общества, го-

довой финансовой отчетности по итогам работы в 2013 году.
8. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по

итогам 2013 года.
9. Утверждение основных направлений деятельности Общества,

основных планируемых показателей работы на 2014 год.
10. Переизбрание членов Наблюдательного совета.
11. Переизбрание членов Правления.
12. Переизбрание членов и Председателя Ревизионной комис-

сии.
13. Об одобрении значительных сделок Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУНКТУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ
Основные показатели финансово-хозяйственной деятель-

ности ПАО "ЦКБ "КОРАЛЛ" ЗА 2013 ГОД (тыс.грн.)

Акционеры имеют право ознакомиться с документами, необходи-
мыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего соб-
рания по местонахождению Общества: 99028, г. Севастополь, ул. Ре-
пина, 1, каб. 109 в рабочие дни с 8-00 час. до 15-00 час., перерыв с
12-00 час. до 13-00 час., либо в день проведения собрания по месту
его проведения до начала собрания. Лицо, ответственное за порядок
ознакомления с документами, - член Правления Общества Махму-
тов Александр Григорьевич, тел. (0692) 45-40-04 внутр. 3-52.

Предложения по повестке дня подаются в Правление не позднее,
чем за 20 дней до даты проведения собрания.

На собрании участвуют акционеры и их доверенные лица. Учас-
тникам собрания иметь при себе паспорт, доверенным лицам - пас-
порт, доверенность на передачу права участия в голосовании. ПРАВ-
ЛЕНИЕ ПАО "ЦКБ "КОРАЛЛ".

ПРАВЛЕНИЕ ПАО "ЦКБ "КОРАЛЛ"

До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"
(місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2, код

за ЄДРПОУ 00187375)
Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокат-

них валків" (далі - ПАТ ДЗПВ) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2014 р. о 15 годині
30 хвилин за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2,
конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 11 квітня 2014
р. з 14 годин 15 хвилин до 15 годин 15 хвилин за місцем проведення
зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та

затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціоне-
рів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті ПАТ ДЗПВ за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

3. Звіт Наглядової Ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження вис-
новків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2013 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2013 рік

з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядо-

вої ради ПАТ ДЗПВ.
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради.

10.   Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися протягом року.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на
голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 07.04.2014 р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повно-
важення, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним річних загальних
зборів, акціонери можуть ознайомитися в юридичному бюро ПАТ ДЗПВ
за адресою: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2, кімната
1, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами - Начальник юридичного бюро
Меркович Богдан Валерійович. 

Телефон для довідок: (0562) 36-78-23
Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (тис.грн)

ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"

Наименование показателя
период

отчетный предыдущий
Всего активов 121 103 137 913
Основные средства 13 069 10 310
Долгосрочные финансовые инвестиции 1 178 1 281
Запасы 52 177 40 115
Суммарная дебиторская задолженность 18 228 11 401
Денежные средства и их эквиваленты 25 913 37 727
Нераспределенная прибыль (7 562) 15 203
Собственный капиталл 110 903 116 578
Уставный капитал 1 783 1 783
Долгосрочные обязательства - -
Текущие обязательства 8 351 19 730
Чистая прибыль (убыток) (5 588) 16 452
Среднегодовое количество акций (шт.) 1981320 1981320
Количество собственных акций,
выкупленных на протяжении периода
(шт.)

- -

Общая сумма средств, потраченных на
выкуп собственных акций на протяжении
периода

- -

Численность работников на конец
периода (лиц) 461 460

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 128 925 126 476
Основні засоби 73 516 67 296
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 36 587 30 766
Сумарна дебіторська заборгованість 10 868 22 981
Грошові кошти та їх еквіваленти 537 15
Нерозподілений прибуток 6 558 21 610
Власний капітал 46 516 61 361
Статутний капітал 11 144 11 144
Довгострокові зобов'язання 34 479 31 115
Поточні зобов'язання 48 616 34 000
Чистий прибуток (збиток) -14 308 6 309
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10613364 10613364
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) 607 650
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

"КОРАЛЛ"
созывает очередное годовое общее собрание акционеров, кото-

рое состоится 17 апреля 2014 г. в 10-00 час. по местонахождению
Общества: 99028, г. Севастополь, ул. Репина, 1, конференц-зал.
Регистрация участников собрания с 9-00  час. до 9-45 час. 17 апре-
ля 2014 г. в конференц-зале ЦКБ "Коралл". 

Дата составления перечня акционеров Общества, которые имеют
право на участие в Общем собрании ПАО "ЦКБ "Коралл" - 11 апреля
2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
2. Утверждение секретариата.
3. Утверждение состава счётной комиссии.
4. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
5. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2013 год.
6. Утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии по

годовому отчету и балансу Общества.
7. Утверждение годовых результатов деятельности Общества, го-

довой финансовой отчетности по итогам работы в 2013 году.
8. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по

итогам 2013 года.
9. Утверждение основных направлений деятельности Общества,

основных планируемых показателей работы на 2014 год.
10. Переизбрание членов Наблюдательного совета.
11. Переизбрание членов Правления.
12. Переизбрание членов и Председателя Ревизионной комис-

сии.
13. Об одобрении значительных сделок Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУНКТУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ
Основные показатели финансово-хозяйственной деятель-

ности ПАО "ЦКБ "КОРАЛЛ" ЗА 2013 ГОД (тыс.грн.)

Акционеры имеют право ознакомиться с документами, необходи-
мыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего соб-
рания по местонахождению Общества: 99028, г. Севастополь, ул. Ре-
пина, 1, каб. 109 в рабочие дни с 8-00 час. до 15-00 час., перерыв с
12-00 час. до 13-00 час., либо в день проведения собрания по месту
его проведения до начала собрания. Лицо, ответственное за порядок
ознакомления с документами, - член Правления Общества Махму-
тов Александр Григорьевич, тел. (0692) 45-40-04 внутр. 3-52.

Предложения по повестке дня подаются в Правление не позднее,
чем за 20 дней до даты проведения собрания.

На собрании участвуют акционеры и их доверенные лица. Учас-
тникам собрания иметь при себе паспорт, доверенным лицам - пас-
порт, доверенность на передачу права участия в голосовании. ПРАВ-
ЛЕНИЕ ПАО "ЦКБ "КОРАЛЛ".

ПРАВЛЕНИЕ ПАО "ЦКБ "КОРАЛЛ"

До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"
(місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2, код

за ЄДРПОУ 00187375)
Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокат-

них валків" (далі - ПАТ ДЗПВ) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2014 р. о 15 годині
30 хвилин за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2,
конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 11 квітня 2014
р. з 14 годин 15 хвилин до 15 годин 15 хвилин за місцем проведення
зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та

затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціоне-
рів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті ПАТ ДЗПВ за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

3. Звіт Наглядової Ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження вис-
новків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2013 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2013 рік

з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядо-

вої ради ПАТ ДЗПВ.
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради.

10.   Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися протягом року.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на
голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 07.04.2014 р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повно-
важення, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним річних загальних
зборів, акціонери можуть ознайомитися в юридичному бюро ПАТ ДЗПВ
за адресою: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2, кімната
1, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами - Начальник юридичного бюро
Меркович Богдан Валерійович. 

Телефон для довідок: (0562) 36-78-23
Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (тис.грн)

ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"

Наименование показателя
период

отчетный предыдущий
Всего активов 121 103 137 913
Основные средства 13 069 10 310
Долгосрочные финансовые инвестиции 1 178 1 281
Запасы 52 177 40 115
Суммарная дебиторская задолженность 18 228 11 401
Денежные средства и их эквиваленты 25 913 37 727
Нераспределенная прибыль (7 562) 15 203
Собственный капиталл 110 903 116 578
Уставный капитал 1 783 1 783
Долгосрочные обязательства - -
Текущие обязательства 8 351 19 730
Чистая прибыль (убыток) (5 588) 16 452
Среднегодовое количество акций (шт.) 1981320 1981320
Количество собственных акций,
выкупленных на протяжении периода
(шт.)

- -

Общая сумма средств, потраченных на
выкуп собственных акций на протяжении
периода

- -

Численность работников на конец
периода (лиц) 461 460

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 128 925 126 476
Основні засоби 73 516 67 296
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 36 587 30 766
Сумарна дебіторська заборгованість 10 868 22 981
Грошові кошти та їх еквіваленти 537 15
Нерозподілений прибуток 6 558 21 610
Власний капітал 46 516 61 361
Статутний капітал 11 144 11 144
Довгострокові зобов'язання 34 479 31 115
Поточні зобов'язання 48 616 34 000
Чистий прибуток (збиток) -14 308 6 309
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10613364 10613364
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) 607 650

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІДЕР-ІНВЕСТ"!

ПАТ "ЗНКІФ "ЛІДЕР-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 35396907, місцезнаход-
ження: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, буд. 21) (далі за текстом
- Товариство) повідомляє про скликання  14 квітня 2014 року річних за-
гальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних збо-
рів: 14 квітня 2014 року об 10.00 год. Місце проведення річних загаль-
них зборів: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 25, кім. 37. Час
початку реєстрації учасників річних загальних зборів:  14 квітня 2014 року
о 9.30 год. Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: 14
квітня 2014 року о 10.00 год. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 08 квітня
2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на За-

гальних зборах акціонерів.
2. Звіт компанії з управління активами ПАТ "ЗНКІФ "ЛІДЕР-ІНВЕСТ"

про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "ЗНКІФ "ЛІДЕР-ІНВЕСТ" за 2013 р.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2013 році.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. По-

рядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 
6. Про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про прийняття рішення про затвердження змін до проспекту емісії

акцій ПАТ "ЗНКІФ "ЛІДЕР-ІНВЕСТ".
9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про внесення змін до регламенту Товариства.
12. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами

та їх затвердження.
13. Про внесення змін до договору з депозитарною установою на збе-

рігання активів та їх затвердження.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятися Товариством протягом року, визначення їх характе-
ру та граничної сукупної вартості.

15. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що було
заключено Товариством у 2013 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ЗНКІФ "ЛІДЕР-ІНВЕСТ" за 2013 рік (тис. грн.):

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України. Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком
денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 49000,
м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 25, кім. 37  з понеділка по п'ятницю з
10:00 год. до 13:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відпові-
дальної за підготовку та проведення зборів - Голова Наглядової ради
Маньков Олександр Васильович Телефон для довідок  (056) 787-06-14.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
____.03.2014 року, № _____ Бюлетень "Вiдомостi Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"

Голова Наглядової ради Маньков О.В.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ОЧАРОВАНІЄ" 

(далі Товариство або ПрАТ "Очарованіє"), код ЄДРПОУ 24031429, міс-
цезнаходження 99014, м. Севастополь, проспект Героїв Сталінграду, буд.
24-А, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товарис-
тва, які відбудуться 11.04.2014 року за адресою: м. Севастополь, прос-
пект Героїв Сталінграду, буд. 24-А кабінет Голови Правління ПрАТ
"Очарованіє". Початок зборів о 13.00 годині.

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

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку прийняття
рішень загальними зборами.

2. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяль-
ності за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік.

3. Затвердження висновків і звіту Ревізора.
4. Затвердження річного балансу і звіту про фінансово-господарську

діяльність за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку за 2013 рік.
6. Про припинення Приватного акціонерного товариства "Очарованіє"

шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю. Зат-
вердження порядку, умов здійснення перетворення та плану перетворен-
ня Приватного акціонерного товариства "Очарованіє" у Товариство з об-
меженою відповідальністю.

7. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного то-
вариства "Очарованіє" та надання їй повноважень.

8. Про затвердження умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували
за прийняте рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у
Товариство з обмеженою відповідальністю.

9. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Приватного акці-
онерного товариства "Очарованіє", що припиняється шляхом перетво-
рення,  на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відпові-
дальністю, що створюється шляхом перетворення.

10. Про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до При-
ватного акціонерного товариства "Очарованіє" в зв'язку з його припинен-
ням шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю. 

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

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у
загальних зборах відбудеться 11.04.2014 року з 12.00 до 12.50 за адре-
сою: м. Севастополь, проспект Героїв Сталінграду, буд. 24-А кабінет Го-
лови Правління ПрАТ "Очарованіє".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  за-
гальних зборах 07.04.2014 року. 

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з
питань порядку денного зборів, можна особисто за письмовою заявою,
представленою на ім'я Голови Правління, з понеділка до четверга з 9-00
до 12-00 та з 13-00 до 16-00 за адресою: м. Севастополь, проспект Геро-
їв Сталінграду, буд. 24-А кабінет Голови Правління ПрАТ "Очарованіє".
Посадова особа  ПрАТ "Очарованіє", відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Голова Правління Ситник А.В.

Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що пос-
відчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену до-
віреність та документ, що посвідчує особу представника.

Телефон для довідок (0692) 476-801.
Голова правління ПрАТ "Очарованіє" А.В. Ситник

Найменування показника
Попередній
період (2012
рік), тис. грн.

Звітний
період  (2013
рік), тис. грн.

Усього активів 54342 54333
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 47834 47834
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1940 1934
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 -
Нерозподілений прибуток 3451 3429
Власний капітал 54251 54229
Статутний капітал 300000 300000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 91 104
Чистий прибуток (збиток) 605 -22
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50227 50227
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) - -

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                      125,5 98,4
Основні засоби                                      82,8 84,5
Довгострокові фінансові інвестиції       - -
Запаси                                                   1,4 -
Сумарна дебіторська заборгованість       2,5 2
Грошові кошти та їх еквіваленти           38,8 11,9
Нерозподілений прибуток                        104 62,1
Власний капітал                                    3,2 3,2
Статутний капітал                                9,2 9,2
Довгострокові зобов'язання               - -
Поточні зобов'язання                           9,1 23,9
Чистий прибуток (збиток)               41,8 4,4
Середньорічна кількість акцій (штук) 925 925
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт)    - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 22 22



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

48

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ" 
код ЄДРПОУ 02470845, 92600, Луганська область, Сватівський

район, м. Сватове,  вул. Набережна водокачка, 1А  (далі Товариство)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня
2014 року о 15.00 за адресою: 92600, Луганська область, Сватівс-
ький район, м. Сватове, вул. Набережна водокачка, 1А (актова
зала).

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів

Товариства.
3. Звіт Директора  Товариства про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку  Товариства (визначення порядку пок-

риття збитків) за підсумками роботи у 2013 році, встановлення по-
рядку виплати дивідендів.

8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товарис-
тва.

9. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів що уклада-

тимуться з членами наглядової ради. Встановлення розміру винаго-
роди членів наглядової ради.

11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
з членами наглядової ради.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться
з 14.00 до 14.45 за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів
здійснюється при наявності паспорта, а представника акціонера - на
підставі паспорта та довіреності від акціонера, оформленої відповід-
но до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах - 24 година 00 хвилин 08 квітня 2014 р.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів, за адресою: 92600, Луганська область, Сватівський район, м.
Сватове, вул. Набережна водокачка, 1А (кімната № 1). Посадова осо-
ба відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Головний бухгалтер Медвєдєва Світлана Вікторівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ" (тис.грн.)

Директор ПрАТ "Сватівська районна друкарня"
В.М. Корзунецький

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ХІМДИВІЗІОН"!!!
ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження:

51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Гороб-
ця, буд. 1) (далі за текстом - Товариство) повідомляє про скликання 14
квітня 2014 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час прове-
дення річних загальних зборів: 14 квітня 2014 року об 10.00 год. Місце
проведення річних загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область,
м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім. 31. Час початку
реєстрації учасників річних загальних зборів: 14 квітня 2014 року об 09.30
год. Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: 14 квіт-
ня 2014 року об 10.00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 08 квітня 2014
року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на За-

гальних зборах акціонерів.
2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за під-

сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2013 рік.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2013 рік.

5.  Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013
рік.

6. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2013 році.

7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвер-
дження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та
порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку пок-
риття збитків.

8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Дострокове припинення повноважень виконавчого органу  та приз-

начення нового  виконавчого органу. 
10. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
11. Про  попереднє схвалення значних  правочинів на 2014 рік.
12. Дострокове припинення Наглядової ради Товариства та обрання

нового складу Наглядової ради Товариства.
13. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання нового

Ревізора Товариства.
14. Прийняття рішення щодо оформлення банківського кредиту, кре-

дитної лінії, кредиту в формі факторингу або кредиту в формі овердрафт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2013 рік  (тис. грн.):

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України. Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком
денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909,
Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд.
1, кім. 44, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом письмового звер-
нення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів - Ди-
ректор Бєлов Олег Вячеславович. 

Телефон для довідок  (05692) 7-21-36
Директор ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН"

Найменування показника
період

звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 280,3 280,1
Основні засоби 207,2 206,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 27,4 22,3
Сумарна дебіторська заборгованість 45,4 50,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,2
Нерозподілений прибуток -168,8 -163
Власний капітал 250,8 256,6
Статутний капітал 83,2 83,2
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 29,5 23,5
Чистий прибуток (збиток) -5,8 -24,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 332760 332760
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

Найменування показника

Попередній
період

(2012 рік),
тис. грн.

Звітний
період

(2013 рік),
тис. грн.    

Усього активів 81805 70439
Основні засоби 24712 24314
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 32157 26341
Сумарна дебіторська заборгованість 14337 8737
Грошові кошти та їх еквіваленти 304 2617
Нерозподілений прибуток 21 10506
Власний капітал 1998 57336
Статутний капітал 437 45437
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 79807 13103
Чистий прибуток (збиток) 97 10616
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17500 1817500
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 363 348
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ" 
код ЄДРПОУ 02470845, 92600, Луганська область, Сватівський

район, м. Сватове,  вул. Набережна водокачка, 1А  (далі Товариство)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня
2014 року о 15.00 за адресою: 92600, Луганська область, Сватівс-
ький район, м. Сватове, вул. Набережна водокачка, 1А (актова
зала).

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів

Товариства.
3. Звіт Директора  Товариства про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку  Товариства (визначення порядку пок-

риття збитків) за підсумками роботи у 2013 році, встановлення по-
рядку виплати дивідендів.

8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товарис-
тва.

9. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів що уклада-

тимуться з членами наглядової ради. Встановлення розміру винаго-
роди членів наглядової ради.

11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
з членами наглядової ради.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться
з 14.00 до 14.45 за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів
здійснюється при наявності паспорта, а представника акціонера - на
підставі паспорта та довіреності від акціонера, оформленої відповід-
но до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах - 24 година 00 хвилин 08 квітня 2014 р.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів, за адресою: 92600, Луганська область, Сватівський район, м.
Сватове, вул. Набережна водокачка, 1А (кімната № 1). Посадова осо-
ба відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Головний бухгалтер Медвєдєва Світлана Вікторівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ" (тис.грн.)

Директор ПрАТ "Сватівська районна друкарня"
В.М. Корзунецький

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ХІМДИВІЗІОН"!!!
ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження:

51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Гороб-
ця, буд. 1) (далі за текстом - Товариство) повідомляє про скликання 14
квітня 2014 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час прове-
дення річних загальних зборів: 14 квітня 2014 року об 10.00 год. Місце
проведення річних загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область,
м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім. 31. Час початку
реєстрації учасників річних загальних зборів: 14 квітня 2014 року об 09.30
год. Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: 14 квіт-
ня 2014 року об 10.00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 08 квітня 2014
року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на За-

гальних зборах акціонерів.
2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за під-

сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2013 рік.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2013 рік.

5.  Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013
рік.

6. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2013 році.

7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвер-
дження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та
порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку пок-
риття збитків.

8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Дострокове припинення повноважень виконавчого органу  та приз-

начення нового  виконавчого органу. 
10. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
11. Про  попереднє схвалення значних  правочинів на 2014 рік.
12. Дострокове припинення Наглядової ради Товариства та обрання

нового складу Наглядової ради Товариства.
13. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання нового

Ревізора Товариства.
14. Прийняття рішення щодо оформлення банківського кредиту, кре-

дитної лінії, кредиту в формі факторингу або кредиту в формі овердрафт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2013 рік  (тис. грн.):

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України. Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком
денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909,
Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд.
1, кім. 44, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом письмового звер-
нення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів - Ди-
ректор Бєлов Олег Вячеславович. 

Телефон для довідок  (05692) 7-21-36
Директор ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН"

Найменування показника
період

звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 280,3 280,1
Основні засоби 207,2 206,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 27,4 22,3
Сумарна дебіторська заборгованість 45,4 50,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,2
Нерозподілений прибуток -168,8 -163
Власний капітал 250,8 256,6
Статутний капітал 83,2 83,2
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 29,5 23,5
Чистий прибуток (збиток) -5,8 -24,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 332760 332760
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

Найменування показника

Попередній
період

(2012 рік),
тис. грн.

Звітний
період

(2013 рік),
тис. грн.    

Усього активів 81805 70439
Основні засоби 24712 24314
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 32157 26341
Сумарна дебіторська заборгованість 14337 8737
Грошові кошти та їх еквіваленти 304 2617
Нерозподілений прибуток 21 10506
Власний капітал 1998 57336
Статутний капітал 437 45437
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 79807 13103
Чистий прибуток (збиток) 97 10616
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17500 1817500
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 363 348

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАК-

РИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС"!

ПАТ "ЗНКІФ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС" (код за ЄДРПОУ 33718190,
місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94) (далі
за текстом - Товариство) повідомляє про скликання 14 квітня 2014 року
річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загаль-
них зборів: 14 квітня 2014 року об 10.00 год. Місце проведення річних
загальних зборів: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 25, кім.
37 Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів:  14 квітня
2014 року о 9.30 год. Час закінчення реєстрації учасників річних загаль-
них зборів: 14 квітня 2014 року о 10.00 год. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годи-
ну 08 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на За-

гальних зборах акціонерів.
2. Звіт компанії з управління активами ПАТ "ЗНКІФ "КОНКОРД ІНВЕС-

ТМЕНТС" про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "ЗНКІФ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС" за

2013р.
4.  Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2013 році.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013р. По-

рядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 
6. Про зміну місцезнаходження Товариства
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про прийняття рішення про затвердження змін до проспекту емісії

акцій ПАТ "ЗНКІФ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС".
9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про внесення змін до регламенту Товариства.
12. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами

та їх затвердження.
13. Про внесення змін до договору з депозитарною установою на збе-

рігання активів та їх затвердження.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятися Товариством протягом року, визначення їх характе-
ру та граничної сукупної вартості.

15. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що було
заключено Товариством у 2013 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ЗНКІФ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС" за 2013 рік (тис. грн.):

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України. Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів
акціонерів Товариства, можна у робочі дні  з 14:00 год. до 17:00 год., за
адресою 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 25, кім. 37 шляхом
письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та прове-
дення зборів - Голова Наглядової ради Гурська Марина Віталіївна. Теле-
фон для довідок: (056) 787-06-14.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
.03.2014 року, №     Бюлетень "Вiдомостi Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку"

Голова Наглядової ради Гурська М.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

1. Загальні відомості
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "БДЖО-

ЛОАГРОСЕРВІС";
Організаційно-правова форма: акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 00693109;
Місцезнаходження: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропет-

ровський р-н, cел. Дослідне, вул. Наукова, 1;
Телефон/ факс: (056) 765-01-26;
Електрона поштова адреса: info@bdgoly.com.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: bdgoly.com.ua;   
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників ак-

цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

На підставі Інформаційної довідки стосовно інформації про акці-
онерів, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу
емітента та Реєстру власників іменних цінних паперів станом на
28.02.2014 року, наданих ПАТ "Національний депозитарій України"
та отриманих нами 05.03.2014 року, були виявлені наступні зміни у
складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій Товариства:

Акціонер - фізична особа, власник  62200 штук простих іменних
акцій Товариства, що складає  8,4727 відсотків від їх загальної кіль-
кості, внаслідок придбання акцій на вторинному ринку цінних папе-
рів збільшив свій пакет акцій на  22800  штук простих іменних акцій,
в результаті чого належний йому пакет акцій склав 85000 штук
простих іменних акцій Товариства, що складає 11,5785% статутно-
го капіталу.

Директор ПрАТ "Бджолоагросервіс" Авраменко О.М. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ емітента: 33516488; місцезнаходження: 49094, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1; міжміський
код, телефон та факс: (056) 373-97-93; електронна поштова адреса:
kb_transporter@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: transpor-
ter.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

"ТРАНСПОРТЕР" (далі - Товариство) повідомляє, що 04.03.2014 р. від де-
позитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий  пере-
лік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент" (49094, м. Дніпропетровськ,
вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) стано-
вив 24,4479% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій Товариства пакет простих іменних акцій ТОВ "Ріал Істейт Інвес-
тмент" складає 11 686 167 (одинадцять мільйонів шістсот вісімдесят
шість тисяч сто шістдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить
23,3724% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника  акцій Товарис-
тва Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бонд" (49000, м. Дніпро-
петровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 37900479) складав
8,2858% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій
Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД" складає 6
618 811 (шість мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч вісімсот одинадцять)
штук простих іменних акцій, що становить 13,2376% голосуючих акцій То-
вариства

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

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

Директор  ПАТ "КБ  "Транспортер" Руденко Т.М.
05.03.2014 р.

Найменування показника

Попередній
період

(2012 рік),
тис. грн.

Звітний
період

(2013 рік),
тис. грн. 

Усього активів 97079 97069
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 75000 75000
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 11352 11341
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток 36639 36610
Власний капітал 97059 97030
Статутний капітал 150420 150420
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 20 39
Чистий прибуток (збиток) 1153 -29
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6042 6042
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) - -
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Повідомлення про проведення  загальних зборів акціонерів
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІ-
ЯМИ "ДЕМОС"

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна, 1.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДЕМОС" повідомляє про проведення загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2014 року об 11:00 за адресою: м.
Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна,  1, офіс 139.

Реєстрація учасників зборів  буде відбуватися з 10:00 до 11:00 за адре-
сою: м. Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна,1, офіс 139.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься  відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному  за 3 (три) робочі дні до дня прове-
дення загальних зборів акціонерів, тобто  станом на  4 квітня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, для представників акціонерів - відповідним чином офор-
млену довіреність та документ, що посвідчує особу. 

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного
загальних зборів акціонери мають можливість за адресою: м. Дніпропет-
ровськ, площа В.І. Леніна, буд. 1, офіс 139,  у робочі дні з 9:00 до 18:00
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).  Посадова особа відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів: генеральний директор
ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕМОС" Аронський Віталій Мусійович.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
4. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської

діяльності ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕМОС" за 2010-2013 роки, затверджен-
ня висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ "КОМПА-
НІЯ З ІІ "ДЕМОС" за 2010 - 2013 роки.

5. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕ-
МОС" за 2010-2013 роки.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ "КОМПА-

НІЯ З ІІ "ДЕМОС", порядку нарахування дивідендів за 2010-2013 роки.
7. Розгляд плану по забезпеченню виконання обов'язків ПрАТ "КОМПА-

НІЯ З ІІ "ДЕМОС" перед ВТБ Банком (Вена, Австрія) на період 2014 - 2015
роки.

8. Про переобрання генерального директора ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕ-
МОС".

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства в тис. грн.

Генеральний директор ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕМОС" 
Аронський В.М.

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради,
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"
(далі - "Товариство"),  ідентифікаційний код 01528186, місцезнаход-

ження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд 15, повідомляє,
що річні загальні збори акціонерів  відбудуться 10.04.2014 р. о 10.00 го-
дині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 15, акто-
ва зала.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради
Товариства

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2013 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності
Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік
та перший квартал 2015 року.

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства
про вчинення значних правочинів у 2013 році та делегування Наглядовій
раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних пра-
вочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах 04.04.2014 р. Реєстрація акціонерів та їх уповнова-
жених представників буде проводитись 10.04.2014 р. з 9-00 до 9-45 годи-
ни за місцем проведення річних загальних зборів. Для реєстрації та
участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам -
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Представ-
никам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юри-
дичної особи без доручення, - паспорт та завірені належним чином доку-

менти, які підтверджують призначення представника на посаду.
З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознай-

омитись у робочі дні Товариства, з 08-00 до 16-45 години, за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 15. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Кірія О.К., в
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення з 09:00
до 10:00 години. Кожен акціонер Товариства має право вносити пропози-
ції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції ак-
ціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адре-
сою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15. Тел. для довідок:
371-67-86.

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

Найменування показника Період
2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік

Усього активів 44263 44565 51929 35755 24759
Основні засоби 24189 22809 21100 18967 13124
Довгострокові фінансові
інвестиції - - - - -

Запаси 3600 4083 5615 4887 2388
Сумарна дебіторська
заборгованість 14886 14731 23542 10590 8233

Грошові кошти та їх
еквіваленти 83 2 25 101 12

Нерозподілений прибуток - - - - -
Власний капітал -405997 -404487 -404955 -417016 -430714
Статутний капітал 20 20 20 20 20
Довгострокові зобов’язання 442541 441250 442705 442883 442883
Поточні зобов’язання 7720 7805 14181 13587 12590
Чистий прибуток (збиток) -23198 1516 -432 -12058 -9940
Середньорічна кількість
акцій (шт.) 100 100 100 100 100

Кількість власних акцій,
викуплених протягом
періоду (шт.)

- - - - -

Загальна сума коштів,
витрачених на викуп
власних акцій протягом
періоду

- - - - -

Чисельність працівників на
кінець періоду (осіб) 318 363 456 263 45

Найменування показника Звітний
період

Попередні
й період 

Усього активів 183992 163091
Основні засоби 114262 95449
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси  38964 28892
Сумарна дебіторська заборгованість 20195 34003
Грошові кошти та їх еквіваленти 6836 2370
Нерозподілений прибуток 85573 79234
Власний капітал 7968 7450
Статутний капітал 17500 17500
Довгострокові зобов'язання 14335 12469
Поточні зобов'язання 58616 46438
Чистий прибуток (збиток) 10357 40742
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000000 7000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом пріоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 1271 1297
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Повідомлення про проведення  загальних зборів акціонерів
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІ-
ЯМИ "ДЕМОС"

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна, 1.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДЕМОС" повідомляє про проведення загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2014 року об 11:00 за адресою: м.
Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна,  1, офіс 139.

Реєстрація учасників зборів  буде відбуватися з 10:00 до 11:00 за адре-
сою: м. Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна,1, офіс 139.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься  відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному  за 3 (три) робочі дні до дня прове-
дення загальних зборів акціонерів, тобто  станом на  4 квітня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, для представників акціонерів - відповідним чином офор-
млену довіреність та документ, що посвідчує особу. 

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного
загальних зборів акціонери мають можливість за адресою: м. Дніпропет-
ровськ, площа В.І. Леніна, буд. 1, офіс 139,  у робочі дні з 9:00 до 18:00
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).  Посадова особа відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів: генеральний директор
ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕМОС" Аронський Віталій Мусійович.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
4. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської

діяльності ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕМОС" за 2010-2013 роки, затверджен-
ня висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ "КОМПА-
НІЯ З ІІ "ДЕМОС" за 2010 - 2013 роки.

5. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕ-
МОС" за 2010-2013 роки.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ "КОМПА-

НІЯ З ІІ "ДЕМОС", порядку нарахування дивідендів за 2010-2013 роки.
7. Розгляд плану по забезпеченню виконання обов'язків ПрАТ "КОМПА-

НІЯ З ІІ "ДЕМОС" перед ВТБ Банком (Вена, Австрія) на період 2014 - 2015
роки.

8. Про переобрання генерального директора ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕ-
МОС".

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства в тис. грн.

Генеральний директор ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕМОС" 
Аронський В.М.

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради,
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"
(далі - "Товариство"),  ідентифікаційний код 01528186, місцезнаход-

ження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд 15, повідомляє,
що річні загальні збори акціонерів  відбудуться 10.04.2014 р. о 10.00 го-
дині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 15, акто-
ва зала.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради
Товариства

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2013 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності
Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік
та перший квартал 2015 року.

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства
про вчинення значних правочинів у 2013 році та делегування Наглядовій
раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних пра-
вочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах 04.04.2014 р. Реєстрація акціонерів та їх уповнова-
жених представників буде проводитись 10.04.2014 р. з 9-00 до 9-45 годи-
ни за місцем проведення річних загальних зборів. Для реєстрації та
участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам -
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Представ-
никам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юри-
дичної особи без доручення, - паспорт та завірені належним чином доку-

менти, які підтверджують призначення представника на посаду.
З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознай-

омитись у робочі дні Товариства, з 08-00 до 16-45 години, за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 15. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Кірія О.К., в
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення з 09:00
до 10:00 години. Кожен акціонер Товариства має право вносити пропози-
ції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції ак-
ціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адре-
сою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15. Тел. для довідок:
371-67-86.

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

Найменування показника Період
2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік

Усього активів 44263 44565 51929 35755 24759
Основні засоби 24189 22809 21100 18967 13124
Довгострокові фінансові
інвестиції - - - - -

Запаси 3600 4083 5615 4887 2388
Сумарна дебіторська
заборгованість 14886 14731 23542 10590 8233

Грошові кошти та їх
еквіваленти 83 2 25 101 12

Нерозподілений прибуток - - - - -
Власний капітал -405997 -404487 -404955 -417016 -430714
Статутний капітал 20 20 20 20 20
Довгострокові зобов’язання 442541 441250 442705 442883 442883
Поточні зобов’язання 7720 7805 14181 13587 12590
Чистий прибуток (збиток) -23198 1516 -432 -12058 -9940
Середньорічна кількість
акцій (шт.) 100 100 100 100 100

Кількість власних акцій,
викуплених протягом
періоду (шт.)

- - - - -

Загальна сума коштів,
витрачених на викуп
власних акцій протягом
періоду

- - - - -

Чисельність працівників на
кінець періоду (осіб) 318 363 456 263 45

Найменування показника Звітний
період

Попередні
й період 

Усього активів 183992 163091
Основні засоби 114262 95449
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси  38964 28892
Сумарна дебіторська заборгованість 20195 34003
Грошові кошти та їх еквіваленти 6836 2370
Нерозподілений прибуток 85573 79234
Власний капітал 7968 7450
Статутний капітал 17500 17500
Довгострокові зобов'язання 14335 12469
Поточні зобов'язання 58616 46438
Чистий прибуток (збиток) 10357 40742
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000000 7000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом пріоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 1271 1297

Наглядова рада ПРАТ "АГРОШЛЯХБУД"
(місцезнаходження м. Чернівці, вул. П. Кільцева, 37) повідомляє  про

скликання чергових загальних зборів акціонерів 11 квітня 2014 року об
11.00 годині за адресою м. Чернівці, вул. Миколаївська, 38 (актова за-
ла). Реєстрація учасників зборів проводиться з 10-00 до 10-55 год. в день
та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право учас-
ті у зборах, складається станом на 07.04.2013 р. З документами, які сто-
суються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою то-
вариства у бухгалтерії, звернувшись до головного бухгалтера у робочі дні
з 10-00 до 12-00 год. 

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності

товариства у 2013р.
4. Звіт ревізійної комісії за звітний період.
5. Звіт наглядової ради товариства за звітний період.
6. Затвердження фінансової звітності  за 2013 р.
7. Про порядок покриття збитків товариства за звітний період.
8. Відкликання та обрання правління, наглядової ради та ревізора то-

вариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн)

Товариство у звітному та попередньому періоді акції не викупляло,
довгострокові зобов'язання відсутні

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОКУЛЬТТОВАРИ"

(код за ЄДРПОУ 01552960, місцезнаходження: 49089, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Будівельників, 25 Б)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 09 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 25 Б, кабінет директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та

затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт, затвердження звіту та висновків Ревізора (ревізійної комісії) за

підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2013 року.

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товарис-
тва за 2013 рік.

5. Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрактів, що

укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання контрактів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведен-
ня зборів з 09:00 до 09:45 год. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, 04 квітня 2014 року на 24 годи-
ну. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть
ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з
10:00 до 16:00  години (перерва з 12:00 до 13:00)  за адресою:  м. Дніпро-
петровськ, вул. Будівельників, 25 Б, кабінет директора, а в день проведен-
ня загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - директор
Товариства Щурик Оксана Іванівна.

Телефон для довідок: 0562-36-82-40.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗА-
ВОД МIНВОДИ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 00382728;
3. Місцезнаходження: 51281, Дніпропетровська обл., Новомосковс-

ький р-н., с. Знаменiвка, вул. Жукова,1А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05693) 4-48-42, (05693) 4-48-42;
5. Електронна поштова адреса: jurist@nzmv.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://nzmv.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський завод мiнводи"

(далi - Товариство) повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональ-
ний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв Товарис-
тва, з якого стало вiдомо про володiння компанiєю IНТЕГРАЛЕ IНВЕС-
ТМЕНТС ЛТД/INTEGRALE INVESTMENTS LTD (Крейгмуiр Чамберс,
Род-Таун, Тортола, Вiргiнськi о-ви (Брит.)) пакетом голосуючих акцiй в
розмiрi 23.8383% статутного капiталу, що дорiвнює 24214 голосуючим
акцiям Товариства. Ранiше розмір частки зазначеної компанії складав
0% статутного капiталу. 

Товариство повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв Товариства, з
якого стало вiдомо про володiння компанiєю ДIЛСОНТРА ТРЕЙДIНГ
ЛТД/DILSONTRA TRADING LTD (Крейгмуiр Чамберс, Род-Таун, Торто-
ла, Вiргiнськi о-ви (Брит.)) пакетом голосуючих акцiй в розмiрi 24.6121%
статутного капiталу, що дорiвнює 25000 голосуючим акцiям Товарис-
тва. Ранiше розмір частки зазначеної компанії складав 0% статутного
капiталу.

Товариство повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв Товариства, з
якого стало вiдомо про зменшення пакету голосуючих акцiй фiзичної
особи з 87.499% статутного капiталу, що дорiвнює 88878 голосуючим
акцiям, до 48.4474 % статутного капiталу, що дорiвнює 49211 голосу-
ючим акцiям.

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

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

Генеральний директор  Р.О. Гарбузов 
05.03.2014 р.

Найменування показника період
2012 2013

Усього активів                              3711 2531
Основні засоби                              775 570
Довгострокові фінансові інвестиції          7 7
Запаси    712 710
Сумарна дебіторська заборгованість          2172 1242
Грошові кошти та їх еквіваленти             45 2
Усього пасиву                     3711 2531
Власний капітал                             1528 1466
Статутний капітал  1493 1493
Поточні зобов'язання                        2183 1065
Чистий прибуток (збиток)                    -686 -748
Середньорічна кількість акцій (шт.)         14930 14930
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)      49 39

приватне аКцІонерне товариСтво «ремон т-
но- БУдІвелЬне УправлІння № 3» скликає загальні збори 
акціонерів 15.04.2014р. о 16.00 за адресою: м. херсон, вул. філатова, 38, 
з таким порядком денним: 1.Звіт про результати діяльності за 2013р. 2.
Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 3.Затвердження результа-
тів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р. 4.Переобрання на-
глядової ради та ревізора. 5.Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - 09.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час у 
приймальні товариства. Реєстрація учасників зборів 15.04.14 з 15.00 до 
15.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним осо-
бам  – паспорт та довіреність. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн.) (2013р./2012р.) Усього активів 
2334/1351. Основні засоби 424/423. Запаси 123/144. Сумарна дебіторська 
заборгованість 1784/541. Грошові кошти та їх еквіваленти 2/214. Нерозпо-
ділений прибуток 198/21. Статутний капітал 5/5. Поточні 
зобов'язання 1426/620. Прибуток 177/181. Середньорічна кількість акцій 
9783/9783. Чисельність працівників на кінець періоду 38/40. 

приватне аКцІонерне товариСтво «СКадов-
СЬКа харЧоСмаКова фаБриКа» скликає загальні збори 
акціонерів 16.04.2014р. о 10.00 за адресою: херсонська обл., м.  Ска-
довськ, вул. Комсомольська, 9, актова зала, з таким порядком ден-
ним: 1.Звіт про результати діяльності за 2013р. 2.Звіт наглядової ради, звіт 
та висновки ревізора. 3.Затвердження результатів діяльності, балансу то-
вариства і порядку покриття збитків за 2013р. 4.Переобрання наглядової 
ради та ревізора. 5.Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - 10.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час 
за адресою товариства у приймальні. Реєстрація учасників зборів 16.04.14 
з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіре-
ним особам – паспорт та довіреність. Основні показники фінансово-
господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.): Усього активів 195/282. 
Основні засоби 99/104. Запаси 25/29. Сумарна дебіторська заборгова-
ність 54/59. Нерозподілений прибуток (608)/(461). Статутний капітал 
179/179. Поточні зобов’язання 276/218. Збиток -147/-78. Кількість акцій 
717400/717400. Чисельність працівників 11/16. 

повІдомлення
про проведення Загальних зборів учасників 

(засновників) 

товариСтва З додатКовоЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ

«Кам’янецЬ-подІлЬСЬКий 
елеКтромеханІЧний Завод» 

Повідомляємо, що загальні збори учасників (засновників) відбу-
дуться 11 квітня 2014 року об 11-00 годині в приміщенні конференц-
залу ТДВ «К-ПЕМЗ» за адресою: м. Кам’янець-подільський, 
вул.  хмельницьке шосе, 32. Реєстрація учасників та їх представни-
ків для участі в зборах триватиме з 09.00 до 10.30 год. 

порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську ді-

яльність товариства у 2013 році та визначення основних напрямків 
діяльності на 2014 рік.

3. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяль-
ності товариства у 2013 році.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії про достовірність балансу, 
звіту про фінансово-господарську діяльність товариства у 
2013  році.

5. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 
2013  році.

6. Про проведення оцінки майна Товариства.
7. Про обрання та затвердження незалежного експерта-оцінювача 

для проведення оцінки майна Товариства. 
Для участі у зборах учасникам слід мати при собі документ, що 

посвідчує особу (паспорт), представникам – доручення на право 
участі у зборах та документ, що посвідчує особу.

телефони для довідок:
(03849) 3-18-15, 2-83-10.

Генеральний директор 
тдв «К-пемЗ»  л.о. дьяконов



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2014 р. 
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Наглядова рада ПРАТ "АГРОШЛЯХБУД"
(місцезнаходження м. Чернівці, вул. П. Кільцева, 37) повідомляє  про

скликання чергових загальних зборів акціонерів 11 квітня 2014 року об
11.00 годині за адресою м. Чернівці, вул. Миколаївська, 38 (актова за-
ла). Реєстрація учасників зборів проводиться з 10-00 до 10-55 год. в день
та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право учас-
ті у зборах, складається станом на 07.04.2013 р. З документами, які сто-
суються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою то-
вариства у бухгалтерії, звернувшись до головного бухгалтера у робочі дні
з 10-00 до 12-00 год. 

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності

товариства у 2013р.
4. Звіт ревізійної комісії за звітний період.
5. Звіт наглядової ради товариства за звітний період.
6. Затвердження фінансової звітності  за 2013 р.
7. Про порядок покриття збитків товариства за звітний період.
8. Відкликання та обрання правління, наглядової ради та ревізора то-

вариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн)

Товариство у звітному та попередньому періоді акції не викупляло,
довгострокові зобов'язання відсутні

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОКУЛЬТТОВАРИ"

(код за ЄДРПОУ 01552960, місцезнаходження: 49089, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Будівельників, 25 Б)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 09 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 25 Б, кабінет директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та

затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт, затвердження звіту та висновків Ревізора (ревізійної комісії) за

підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2013 року.

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товарис-
тва за 2013 рік.

5. Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрактів, що

укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання контрактів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведен-
ня зборів з 09:00 до 09:45 год. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, 04 квітня 2014 року на 24 годи-
ну. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть
ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з
10:00 до 16:00  години (перерва з 12:00 до 13:00)  за адресою:  м. Дніпро-
петровськ, вул. Будівельників, 25 Б, кабінет директора, а в день проведен-
ня загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - директор
Товариства Щурик Оксана Іванівна.

Телефон для довідок: 0562-36-82-40.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗА-
ВОД МIНВОДИ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 00382728;
3. Місцезнаходження: 51281, Дніпропетровська обл., Новомосковс-

ький р-н., с. Знаменiвка, вул. Жукова,1А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05693) 4-48-42, (05693) 4-48-42;
5. Електронна поштова адреса: jurist@nzmv.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://nzmv.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський завод мiнводи"

(далi - Товариство) повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональ-
ний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв Товарис-
тва, з якого стало вiдомо про володiння компанiєю IНТЕГРАЛЕ IНВЕС-
ТМЕНТС ЛТД/INTEGRALE INVESTMENTS LTD (Крейгмуiр Чамберс,
Род-Таун, Тортола, Вiргiнськi о-ви (Брит.)) пакетом голосуючих акцiй в
розмiрi 23.8383% статутного капiталу, що дорiвнює 24214 голосуючим
акцiям Товариства. Ранiше розмір частки зазначеної компанії складав
0% статутного капiталу. 

Товариство повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв Товариства, з
якого стало вiдомо про володiння компанiєю ДIЛСОНТРА ТРЕЙДIНГ
ЛТД/DILSONTRA TRADING LTD (Крейгмуiр Чамберс, Род-Таун, Торто-
ла, Вiргiнськi о-ви (Брит.)) пакетом голосуючих акцiй в розмiрi 24.6121%
статутного капiталу, що дорiвнює 25000 голосуючим акцiям Товарис-
тва. Ранiше розмір частки зазначеної компанії складав 0% статутного
капiталу.

Товариство повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв Товариства, з
якого стало вiдомо про зменшення пакету голосуючих акцiй фiзичної
особи з 87.499% статутного капiталу, що дорiвнює 88878 голосуючим
акцiям, до 48.4474 % статутного капiталу, що дорiвнює 49211 голосу-
ючим акцiям.

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

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

Генеральний директор  Р.О. Гарбузов 
05.03.2014 р.

Найменування показника період
2012 2013

Усього активів                              3711 2531
Основні засоби                              775 570
Довгострокові фінансові інвестиції          7 7
Запаси    712 710
Сумарна дебіторська заборгованість          2172 1242
Грошові кошти та їх еквіваленти             45 2
Усього пасиву                     3711 2531
Власний капітал                             1528 1466
Статутний капітал  1493 1493
Поточні зобов'язання                        2183 1065
Чистий прибуток (збиток)                    -686 -748
Середньорічна кількість акцій (шт.)         14930 14930
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)      49 39

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМ"
(код ЄДРПОУ 31682435, місцезнаходження: Україна, 52440, Дніпро-

петровська обл., Солонянський р-н, с. Безбородькове, вул. Ватутіна, буд.
73) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться "11" квітня 2014 року о 10.00 годині за  адресою: Укра-
їна,  52440, Дніпропетровська обл.,  Солонянський р-н,  с. Безбородь-
кове, вул. Ватутіна, буд. 73, актова зала.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік. 
3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та  порядку вип-

лати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
4. Затвердження  звіту директора Товариства про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 2013 рік.
5. Затвердження  звіту ревізора  Товариства про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 2013 рік. 
6. Про вступ до складу учасників ТОВ "Аста" та надання повноважень.
7. Про затвердження  ринкової вартості акцій.
8. Затвердження Статуту в новій редакції та надання повноважень.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись "11" квіт-

ня 2014 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення загальних зборів. При
реєстрації акціонерам товариства необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, офор-
млену відповідно до чинного  законодавства України. Відповідно до ч.1
ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 го-
дину 07 квітня 2014 р. З матеріалами, пов'язаними із порядком денним
зборів, акціонери можуть ознайомитись до початку зборів за адресою: Ук-
раїна,  52440,  Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Безбородько-
ве, вул. Ватутіна,буд.73, з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00 (Перер-
ва 3 12.00 по 13.00). Довідки за телефоном (056) 732-28-90. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного - директор Товарис-
тва М.П. Чекмез. 

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

Директор ПрАТ "Агроком"  М.П. Чекмез

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САРНИФАРМАЦІЯ"

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 18
квітня 2014 року об 11 год. за адресою: Рівненська обл., м. Сарни,
вул. Ярослава Мудрого, 5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013 рік.
4. Звіт голови наглядової ради.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за

2013 рік.
6. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік, нарахування 
та виплату дивідендів.
7. Обрання  членів наглядової ради Товариства.

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

Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава
Мудрого, 5 в приміщенні аптеки № 6, кімната № 6 (актовий зал). 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 14 квітня 2014 року. 

Реєстрація учасників зборів: 18 квітня 2014 р. з 10:00 год. до 10:45 год.
за місцем проведення зборів. При реєстрації необхідні мати документ, що
посвідчує особу учасника зборів. 

Відкриття зборів: 18 квітня 2014 р. об 11 год. 
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 2) щоденно з 9:00 до 10:00 год. 
Відповідальна особа - Директор. Довідки за телефоном: (03655) 3-20-

03, 3-27-75, (097) 507-12-26.
Директор ПАТ  Петришин Р.М.

Найменування показника
Період

звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 30881 24338
Основні засоби 39 39
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4140 3064
Сумарна дебіторська заборгованість 21404 18421
Грошові кошти та їх еквіваленти 2767 1210
Нерозподілений прибуток 28842 23920
Власний капітал 28842 23920
Статутний капітал 2970 2970
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2039 419
Чистий прибуток (збиток) 4923 5613
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

Найменування показників 2012 2013
Усього активів 3358 3726
Основні засоби 1039 1042
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1921 2229
Сумарна дебіторська заборгованість 45 42
Грошові кошти та їх еквівалент 367 409
Неросподілений прибуток 1279 1423
Власний капітал 2417 2576
Статутний капітал 882 882
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 941 1150
Чистий прибуток 157 303
Середньорічна кількість акцій (шт) 705651 705651
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 71 68

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться 10 квітня 2014 року о 12.00 годині, за адресою: Укра-
їна, 04073, місто Київ, вул.Куренівська,16-а

порядоК денний
Затвердження плану розвитку підприємства на 2014 р.1. 
Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність това-2. 

риства за 2013 рік. 
Прийняття рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів. 3. 
Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-4. 

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

Прийняття рішення за наслідками звіту Директора.5. 
Закриття ДП «САНТЕХКОМПЛЕКТ-Захід»6. 

Реєстрація учасників — з 11.00 до 11.50 години за місцем прове-
дення зборів. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того — 
доручення, оформлене у встановленому порядку. Ознайомлення з 
проектами документів за місцем знаходження товариства у робочі дні 
з 8.00 по 17.00 години. 

З питань порядку денного та організаційних питань проведення 
зборів звертатися за телефоном: 8 (044) 499-29-90

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 28220 22480
Основні засоби (залишкова вартість) 1092 834
Довгострокові фінансові інвестиції 111 111
Запаси (виробничі) 15063 11835
Сумарна дебіторська заборгованість 10715 8548
Грошові кошти та їх еквіваленти 410 445
Нерозподілений прибуток 11218 6887
Власний капітал 11654 7323
Статутний капітал 57 57
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 16557 15157
Чистий прибуток (збиток) 4331 3673
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

49 46

приватне аКцІонерне товариСтво «СантехКомплеКт» 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦКБ
РИТМ" (м. Чернiвцi, вул. Головна, 244) повідомляє, що загальні збори
акціонерів відбудуться 24 квітня 2014 року  о 10 годині за адресою: м.
Чернівці, вул. Головна, 244, зал засідань ВАТ. Реєстрація учасників
зборів проводиться з 8-30 до 9-45 год. в день та за місцем проведення
зборів. Акціонерам, які прибудуть на збори, при собі необхідно мати пас-
порт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену у
відповідності з чинним законодавствомф. Перелік акціонерів, які мають
право участі у зборах, складається станом на 17.04.2014 р. З документа-
ми, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за
адресою товариства у планово-виробничому відділі, звернувшись до зас-
тупника начальника відділу у робочі дні з 10-00 до 12-00 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів

товариства. 2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
товариства. 3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних
зборів акціонерів товариства. 4. Звіт правління ВАТ про результати фінан-
сово-господарської діяльності товариства у 2013 році, прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльнос-
ті товариства на 2014 рік. 5. Звіт наглядової ради ВАТ про роботу за звіт-
ний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт ре-
візійної комісії , затвердження висновків ревізійної комісії ВАТ за 2013 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річ-
ного звіту ВАТ за 2013 рік. 8. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік, зат-
вердження розміру річних дивідендів з урахуванням  вимог,  передбачених
законом. 9. Погодження фінансового плану товариства на 2014  рік. 10.
Про порядок  вчинення правочинів товариством. 11. Про перетворення від-
критого акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідаль-
ністю. 12. Про перехід ВАТ "ЦКБ Ритм" у публічне акціонерне товариство
шляхом затвердження статуту в новій редакції (згідно Закону  України "Про
акціонерні товариства") та нових редакцій положень. 13. Відкликання та
обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових
договорів ( трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами наглядової ради.

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

Довідки за телефоном: (03722) 4-26-13; 4-51-08 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРЕНЕРГОТРАНС"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 49050, м. Дніпропетровськ,
вул. Володі Дубініна, 8, повідомляє про проведення Річних (чергових) За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбу-
дуться 10 квітня 2014 року о 14:00, за адресою: 49050, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206. Реєстрація учасників Загаль-
них зборів буде проводитися 10 квітня 2014 р. з 13:20 до 13:50 за місце-
вим часом за місцем проведення Загальних зборів. Учасникам Загальних
зборів - фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представни-
кам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує пов-
новаження представника (для керівників юридичних осіб - документ про
призначення на посаду та виписку із статуту акціонера - юридичної осо-
би, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для ін-
ших представників - довіреність видану для участі у Загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).  Докумен-
ти повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як ак-
ціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають
право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 11 квітня 2013
року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лі-

чильної комісії Товариства. 
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення

за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товарис-
тва щодо достовірності річного звіту Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та/або покриття збитків

Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'яза-

ними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: 49050, м. Дніпро-
петровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206, у робочі дні в період з 26 лю-
того 2014 року по 10 квітня 2014 року з 14:00 до 17:00. Відповідальною
особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Дрігола На-
талія Миколаївна, телефон для довідок: (056) 371-05-83. Крім того, за ці-
єю ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести
свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за
20 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Голова Правління ПрАТ "УКРЕНЕРГОТРАНС" В.В. Мовчан 

Найменування показника
Період

Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 8437 8692
Основні засоби 1159 1123
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 3001 2851
Сумарна дебіторська заборгованість 1614 1605
Грошові кошти та їх еквіваленти 2659 3103
Нерозподілений прибуток 2774 2769
Власний капітал 7943 7938
Статутний капітал 18 18
Довгострокові зобов’язання – –
Поточні зобов’язання 494 754
Чистий прибуток (збиток) 9 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70566 70566
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) – –

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 71 73

Найменування показника
період

звітний
(2013 рік)

попередній
(2012 рік)

Усього активів 78 940 112 212
Основні засоби 2063 1832
Запаси 77 87
Сумарна дебіторська заборгованість 64 468 92 786
Нерозподілений прибуток 25 214 27 768
Власний капітал 25 477 28 031
Статутний капітал 210 210
Довгострокові зобов’язання 18 9
Поточні зобов’язання 53 445 84 172
Чистий прибуток 5381 11 493
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«КПМК-237»

2. Код за ЄДРПОУ: 01354579
3. Місцезнаходження: 08300, м. Бориспіль, вул. З.Космодемянської, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: (04595) 6-25-80, (04595) 6-26-81
5. Електронна поштова адреса: info@kpmk237.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pmk237.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ii. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято наглядовою радою ПрАТ «Київська 

ПМК-2372» від 06.03.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу наглядо-

вої ради №2-2014 від 06.03.2014р.
Посадова особа Бурбела Михайло Васильович (Паспорт: серія СК но-

мер 868493 виданий 15.07.1998 р. Бориспільським МРВ ГУ МВС України 
в Київській обл.), який займав посаду члена правління, помер. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 16,9988 %.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 26.04.2011 до 

06.03.2014.
Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ «Київ-

ська ПМК-2372» від 06.03.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу нагля-

дової ради №2-2014 від 06.03.2014р.

повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво «дУнай» 
(код ЄДРПОУ 14276674, місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Токаре-
ва, 62) (далі — Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
Товариства (далі — Загальні збори) відбудуться 7 квітня 2014 р. о 15.00 годи-
ні за адресою: м. Севастополь, вул. токарева, 62, офісне приміщення.

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії, голови та секре-
таря зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-
ства за підсумками 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2014 рік. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за підсумками 2013 року.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за підсум-
ками 2013 року. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про викуп власних акцій.
8. Про відкликання Голови та членів Правління Товариства та обрання 

Голови та членів Правління Товариства.
9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та обрання її 

членів.
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами органів управління, та встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з ними.

11. Про відкликання Ревізора та обрання Ревізора Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

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

13. Затвердження внутрішніх положень товариства у зв’язку з приведен-
ням їх до вимог законодавства України щодо акціонернерних товариств.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 р. (тис.грн.)
 найменування показника перiод

звітний попередній 
Усього активiв 1721 1726
Основнi засоби (за залишковою вартістю) 1683 1708
Запаси 2 2
Сумарна дебиторська заборгованiсть 19 16
Грошовi кошти та їх еквiваленти 17 -
Власний капiтал 1666 1659 
Статутний капiтал 1 1
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -(127) -(134)
Поточнi забов язання 55 67
Чистий прибуток (збиток) 7 -(134)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7120 7120
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів  — 
01 квітня 2014 року. Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів з 
14.30 до 14.50 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрацiї необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — до-
віреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства. З матеріалами 
та документами до загальних зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 
до 13.00 за адресою: м. Севастополь, вул. Токарева,62, офіс. Відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Пове-
лій С.Г. телефон для довідок: (0692) 481-297. наглядова рада

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Жито-
мирСЬКий Завод «ШляхІндУСтрІя» (код за ЄДРПОУ 
03443726, місцезнаходження Товариства — м. Житомир, вул. Б. Хмель-
ницького, буд.42) повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які призначені на 18 квіт-
ня 2014 року за адресою: м. Житомир, вул. Б. хмельницького, буд.42 
(в кабінеті голови правління). початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. 
Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем про-
ведення загальних зборів 18 квітня 2014 року, початок реєстрації об 
11  год. 00 хв., закінчення реєстрації об 11 год. 45 хв.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань по-2. 

рядку проведення загальних зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту 3. 

Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.4. 
Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами 5. 

роботи в 2013 році.
Прийняття рішення щодо заборгованості СП «Укрполь» на користь 6. 

ПАТ «Житомирський завод «Шляхіндустрія».
Прийняття рішення щодо основних засобів, які знаходяться в оренд-7. 

ному користуванні СП «Укрполь».
Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.8. 
Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.9. 

Обрання членів Наглядової ради.10. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.11. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-12. 

муться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання вищевказаних договорів.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів — 
додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акці-
онери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, в робочі дні та робочий час в кабінеті голови правління Товариства за 
адресою: м. Житомир, вул. Б. Хмельницького, буд.42 на підставі наданого 
акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правління Това-
риства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається на 24 годину 14 квітня 2014 року.

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

найменування показника період
2013 2012

Усього активів 997,7 1050,7
Основні засоби 825,4 882,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 43,7 39,4
Сумарна дебіторська заборгованість 125,2 138,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,4 0,1
Нерозподілений прибуток -1702,7 -1662,5
Власний капітал 997,9 1018,0
Статутний капітал 629,3 629,3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 19,8 32,7
Чистий прибуток (збиток) -41,6 -1,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2517120 2517120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0

приватне аКцІонерне товариСтво «КпмК-237»
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Посадова особа Бабич Олег Олександрович (Паспорт: серія СМ но-
мер 340547 виданий 24.01.2001 р. Бориспільським МРВ ГУ МВС) призна-
чена на посаду Член правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2187.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту това-

риства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: майстер бу-

рової дільниці ПрАТ «Київська ПМК-2372».

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління ляш микола віталійович,  06.03.2014р. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
 прат «авто техСервІС»!

Приватне акціонерне товариство «Авто техсервіс» (код ЄДРПОУ 
19294955, місцезнаходження: 54008, Україна, Миколаївська обл., м. Мико-
лаїв, вул. Комсомольська, 99) (далі — Товариство) повідомляє, що черго-
ві річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 25 квітня 
2014 року об 11.00 за адресою: 54008, Україна, миколаївська обл., 
м. миколаїв, вул. Комсомольська, 99, актовий зал. 

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
6. Про прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії. Про 

затвердження висновку Ревізійної комісії.
7. Про попереднє схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених 

або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою То-
вариства, та надання повноважень на укладання таких угод.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (Про затвер-
дження балансу Товариства за 2013 рік).

9. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та порядок 
виплати дивідендів.

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

Найменування показника Період Звітний/Попередній. 
Усього активів 1443,3/1521,3; Основні засоби 1389,7/1396,7; Довго-

строкові фінансові інвестиції -/-; Запаси -/-; Сумарна дебіторська заборго-
ваність 48,8 /119,8; Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 /0,1;Нерозподіле-
ний прибуток -567,4/-522,2; Власний капітал 970,3/1015,5; Статутний 
капітал 21,0/21,0; Довгострокові зобов’язання -/-; Поточні зобов’язання 
473.0/505,8; Чистий прибуток (збиток) -45,2/-13,0; Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 210000/210000; Кількість власних акцій, викуплена протягом 
періоду (шт.) -/-; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду -/-; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5/7. 

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбувати-
меться з 10.30 до 11.00 за місцем проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам — фізичним особам 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та документ, що 
підтверджує повноваження представника, оформлений в порядку, вста-
новленому чинним законодавством України. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 21 квітня 2014 
року (24 година). 

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які ви-
носяться на розгляд загальних зборів, в робочі дні з 11.00 до 15.00 за 
адресою: 54030, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкін-
ська, 41/5, тел. (0512) 479764. Відповідальна особа — Керівник групи Де-
рега Інна Едуардівна. 

наглядова рада прат

(код за ЄДРПОУ 23226362), емітент облігацій, повідомляє, що згід-
но з інформацією про випуск облігацій, зареєстрованою в ДКЦПФР 
29 серпня 2005р. (реєстраційне свідоцтво №215/2/05), емітентом при-

йнято рішення про встановлення розміру процентної ставки за обліга-
ціями серії А по тридцять п’ятій — тридцять шостій процентній виплаті 
на рівні 15% річних.

пат «КІровоГрадоБленерГо» 

прат «КаховСЬКий 
еКСперименталЬний механІЧний 

Завод» 
повідомляє, що збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2014 року о 

10-00 годині за адресою : м. Каховка, вул. мелітопольська 1-Б
порядоК денний. 

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії 
2. Звіт голови правління та результати господарської діяльності за 

2013 рік.
Затвердження річної звітності.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки за 

2013 рік. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік. 
5. Затвердження розподілу прибутку ( покриття збитків) ПрАТ «КЕМЗ» 

за 2013 рік. 
6. Про створення спільного підприємства.
7. Прийняття рішення про відчуження майна товариства 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

( тис.грн) 
 найменування показника  2013 період 2012

 Звітний попере-
дній 

Усього активів  3390  3844
Основні засоби  2109  2207
Довгострокові фінансові інвенстиції  0  0
Запаси  1047  1236
Сумарна дебіторська заборгованість  175  257
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  1
Нерозподілений прибуток -2162  - 1734
Власний капітал  2623  2555
Статутний капітал  908  908
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  1195  1221
Чистий прибуток ( збиток)  - 428  - 26
Середньорічна кількість акцій  3631440  3631440
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)

 42  72

Для реєстрації та участі у зборах акціонерів мати при собі документ, 
що посвідчує особу ( паспорт). Представникам акціонерів-доручення 
оформлені згідно з чинним законодавством . 

довідки за телефоном (05536 27350).
правління прат «КемЗ»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Завод «ЗапорІЖавтоматиКа»

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 
2014 року об 11.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул.. адм. нахімо-
ва, 3 (конференц-зал заводу)

Реєстрація акціонерів з 10.00 до 1050 год. Для реєстрації акціонеру 
необхідно мати паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 14 квітня 2014 року.

порядок денний
1. Затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт генерального ди-

ректора про результати фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2013 рік та основні напрямки розвитку товариства у 2014 році. 3. Звіт 
Наглядової ради за 2013 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 
рік. 5. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2013 рік та план 
одержання прибутку на 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту Товари-
ства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів гене-
рального директора, Наглядової ради, звіту та висновків Ревізійної комісії, 
розподілу прибутку (збитків) товариства за 2013 рік та плану одержання 
прибутку на 2014 рік. 7. Переобрання членів Наглядової ради. 8. Переоб-
рання членів Ревізійної комісії. 9. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, встановлення 
розмірів їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на їх під-
писання.

Акціонери можуть ознайомитися з документами з питань порядку ден-
ного у робочі дні з 14.00 до 16.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. 
Нахімова, буд. 3, кімната 4.11. Відповідальна особа за порядком ознайом-
лення акціонерів з документами - член наглядової ради Поплавка Андрій 
Миколайович. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 рік: (тис. грн.)
найменування показника період 

Звітний попередній
Усього активів 8948 9146
Основні засоби 6695 6804
Запаси 510 738
Сумарна дебіторська заборгованість 1183 1000
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 102
Нерозподілений прибуток 4939 5248
Власний капітал 6452 7102
Статутний капітал 663 663
Довгострокові зобов’язання - 36
Поточні зобов’язання 1763 1601
Чистий прибуток (збиток) (0,1765) 0,010
Середньорічна кількість акцій (шт..) 3682000 3682000
Вартість чистих активів 6452  7102
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

163 164

тел. для довідок: (0612) 233-97-79; 228-44-75; 233-71-69, факс 
220-04-45

наглядова рада пат «Завод «Запоріжавтоматика»

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

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 аКцІонерне 

товариСтво «Страхова КомпанІя «Стар-полiС»
2. Код за ЄДРПОУ: 35810956
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 361-66-76
5. Електронна поштова адреса: office@star-policy.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.star-policy.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям 
інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до виду особливої 
інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю.

Крім обов'язкової інформації, визначеної цим Положенням, наводить-
ся додаткова інформація, яка потрібна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов господарської і фінансо-
вої діяльності емітента.

Згідно рішення Наглядової Ради ПрАТ «СК «Стар-Полiс» від 28.02.2014 р. 
(Протокол № 1 від 28.02.2014 р.), звільнено Голову Правління ПрАТ «СК 
«Стар-Полiс» Акулінічева Євгенія Володимировича (паспорт СВ 126162, 
виданий Комунарським РВЗМУ УМВС України в Запорізькій обл. 8 грудня 
1999 р.), на підставі заяви про звільнення за власним бажанням. Строк 
протягом якого перебував на посаді з 15.05.2013 р. - 9 місяців. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє.

Призначено на необмежений термін з 01.03.2014 р. Головою Правлін-
ня ПрАТ «СК «Стар-Полiс» Денисова Костянтина Едуардовича (паспорт 
СО 138352, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 8 червня 
1999 р.), згідно рішення Наглядової Ради ПрАТ «СК «Стар-Полiс» від 
28.02.2014 р. (Протокол № 1 від 28.02.2014 р.) та на підставі зави про пе-
реведення на іншу роботу. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 
Радника Голови Правління ПАТ «СК « Стар-Полiс «, Голови Правління 
ПрАТ «СК «СК «Стар-Полiс». Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Акціями емітента не володіє.

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 ______________

(підпис)
К.е. денисов

(ініціали та прізвище керівника)
  М. П. «4» березня 2014 р.

(дата)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
прат «хлІБороБ»!

Приватне акціонерне товариство «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 30742236, 
місцезнаходження: 57412, Україна, Миколаївська обл., Березанський ра-
йон, с. Красне, вул. Енгельса, 3) (далі — Товариство) повідомляє, що чер-
гові річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 
2014 року о 12.00 за адресою: 57412, Україна, миколаївська обл., Бере-
занський район, с. Красне, вул. енгельса, 3, актовий зал). 

порядок денний: 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
4. Про обрання членів органу управління Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
7. Про прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії. Про за-

твердження висновку Ревізійної комісії.
8. Про попереднє схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених 

або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою То-
вариства, та надання повноважень на укладання таких угод.

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (Про затвер-
дження балансу Товариства за 2013 рік).

10. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та порядок 
виплати дивідендів.

основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 
(тис. грн.) найменування показника період Звітний/попередній. 
Усього активів 1286,7/1313,4; Основні засоби 1230,4/1256,0; Довгостро-

кові фінансові інвестиції -/-; Запаси 3,3/7,0; Сумарна дебіторська заборго-
ваність 51,7 /50,3; Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 /0,1; Нерозподілений 
прибуток -766,0/-762,8; Власний капітал 1257,0/1260,2; Статутний капітал 
902,6/902,6; Довгострокові зобов’язання -/-; Поточні зобов’язання 29,7/53,2; 
Чистий прибуток (збиток) -3,2,/-10,4; Середньорічна кількість акцій (шт.) 
3610463/3610463; Кількість власних акцій, викуплена протягом періоду 
(шт.) -/-; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду -/-; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4/4. 

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбувати-
меться з 11.30 до 12.00 за місцем проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам — фізичним особам 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та документ, що 
підтверджує повноваження представника, оформлений в порядку, вста-
новленому чинним законодавством України. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 21 квітня 
2014 року (24 година). 

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які вино-
сяться на розгляд загальних зборів, в робочі дні з 11.00 до 15.00 за адре-
сою: 54030, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 
41/5, 2-й поверх, кімната №2, тел. (0512) 479764. Відповідальна особа — 
Керівник групи по роботі з акціонерами Дерега Інна Едуардівна. 

наглядова рада прат
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
приватноГо аКцІонерноГо 

товариСтва «Страхова КомпанІя 
«УКрпромГарант»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «УКРПРОМГАРАНТ», що знаходиться за адресою: Україна, 
49005, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-а (надалі — Товари-
ство) (код ЄДРПОУ 31549726) повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі — загальні збори).

Дата проведення Загальних Зборів 18 квітня 2014 року.
Загальні збори проходитимуть за адресою: Україна, 49005, м дніпро-

петровськ, вул. писаржевського, 1-а, кім. 516-б.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Това-

риства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення зборів, а саме на 24 годину «14» квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у 
зборах буде здійснюватись за місцем проведення зборів «18» квітня 2014 
року з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин.

початок проведення Загальних Зборів о 12 год. 00 хв.
порядок денний загальних зборів акціонерів  

прат «СК «УКрпромГарант»:
1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
3. Про затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Това-

риства за 2013 рік, затвердження річної фінансової звітності за 2013 рік. 
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результа-

тами роботи у 2013 році (чи визначення порядку покриття збитків). 
5. Затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів акціо-

нерам Товариства за результатами роботи у 2013 році.
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціоне-

рам  — документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства, або інший документ, який під-
тверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу 
(паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам по-
відомлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні 
з понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 49005, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 516-б.

В день проведення загальних зборів «18» квітня 2014 року ознайом-
лення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у 
місті проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером — 
при пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або представ-
ником акціонера — при пред’явленні довіреності, оформленої у відповід-
ності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує 
особу (паспорт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Генеральний директор Товариства Сапай Сергій Олександрович.

додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 
(0562)  333-992. 

основні показники фінансово-господарської діяльності  
прат «СК «УКрпромГарант» (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 14 452,0 11 541,0
Основні засоби - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 10 610,0 11 336,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 334,0 79,0
Нерозподілений прибуток (Непокриті збитки) 875,0 403,0
Власний капітал 12 013,0 11 541,0
Статутний капітал 10 920,0 10 920,0
Довгострокові зобов’язання 2379,0 -
Поточні зобов’язання 60,0 -
Чистий прибуток (збиток) 472,0 (165,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 105 105
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2

наглядова рада прат «СК «УКрпромГарант»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
приватноГо аКцІонерноГо 

товариСтва «цинК» 
(далі — Товариство) (місцезнаходження: 85102, м. Костянти-

нівка, вул. Б. Хмельницького, 1)
Повідомляємо, що 10 квітня 2014 року за адресою: Україна, 

85102, м. Костянтинівка,вул. Б. хмельницького, 1, кабінет ге-
нерального директора, 3 поверх, відбудуться чергові загальні 
збори акціонерів. початок зборів об 11.00.

Реєстрація акціонерів: 10 квітня 2014 року з 10.00 до 10.50 за 
місцем проведення загальних зборів Товариства.

Дата складання Переліку акціонерів (а саме реєстр власників 
іменних цінних паперів), які мають право на участь у загальних 
зборах — 10.04.2014 р. (визначено Генеральним директором, 
Наказ № 8 від 04.02.2014 р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування, затверджено 
Генеральним директором, Наказ № 8 від 04.02.2014 р.

порядок денний:
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального Директора за результатами роботи за 
2013 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради за результатами діяль-
ності у 2013 році.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за результатами 
діяльності у 2013 році.

5. Затвердження річної фінансової звітності та річних резуль-
татів діяльності за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збит-
ків) за 2013 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
8. Обрання/переобрання органів управління та контролю То-

вариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

за  2013 р. (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 29608 31185
Основні засоби 558 412
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 21277 22893
Сумарна дебіторська заборгованість 6803 6612
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 173
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2979 2477
Власний капітал
Статутний капітал 1641 1641
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 24988 27067
Чистий прибуток (збиток) 502 531
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1641078 1641078
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 84

Для участі у Зборах необхідно мати при собі паспорт, що під-
тверджує його особу, та документ, що підтверджує його повнова-
ження, або доручення, оформлене відповідно до діючого Законо-
давства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
звернувшись за письмовим запитом або особисто до відпові-
дальної посадової особи, кожний робочий день з 08-00 по 16-00 
(перерва з 12-00 по 13-00) за адресою: 85102, м. Костянтинівка, 
вул. Б. Хмельницького, 1, приймальня, а в день проведення За-
гальних зборів — також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, не 
пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, визначається Гене-
ральний директор — Сафін Олександр Анатолійович.

довідки за телефоном: тел./факс (06272) 2-63-24, 2-59-53.
Генеральний директор прат «цинк»
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ШановнІ аКцІонери!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дхл ІнтернеШнл УКраїна»

(юридична адреса:01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, буд 11-Б, поштова 
адреса: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9) повідомляє про проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів

дата та час реєстрації учасників 
Зборів:  18 квітня 2014 року з 10.00 
 до 11.00
дата та час відкриття Зборів:  18 квітня 2014 року 
 об 11.00
дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у зборах:  14 квітня 2014 року
місце реєстрації учасників 
та проведення Зборів:  6225 XT, м. маастріхт, 
 нідерланди, вул. п’єра 
 де Кубертена, 7H

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

акціонерів та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня 

по 31 грудня 2013 року. 
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (вико-

навчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2013 рік. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника  період 

звітний попередній
Усього активів 55023 49775
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20467 19465
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 567 478
Сумарна дебіторська заборгованість 23441 21372
Грошові кошти та їх еквіваленти 9206 4853
Нерозподілений прибуток 33062 30223
Власний капітал 42760 39921
Статутний капітал 9698 9698
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12263 9854
Чистий прибуток (збиток) 2839 545
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 шт 100 шт
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) 

331 330

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

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчену належним чином.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 6225 XT, м. маастріхт, 
нідерланди, вул. п’єра де Кубертена, 7H до дати проведення зборів в 
робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00.

Генеральний директор  Сидорук в.І. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«БанК «нацІоналЬнІ ІнвеСтицІї», 

місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Володимирська, 54,
повідомляє про проведення «16» квітня 2014 року річних загальних 

Зборів акціонерів банку
Збори відбудуться об 11:00 у залі переговорів банку 

за адресою: м. Київ, вул. володимирська, 54, з таким порядком 
денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обран ня членів лічильної комісії, го ло ви та сек ре та ря за галь них 
зборів, за твер джен ня ре гла мен ту зборів.

2. Звіт Правління банку за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Спостережної ради банку за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії і висновки аудиторської фірми про підсумки фі-
нансово – господарської діяльності банку за 2013 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків аудиторської фірми.

5. Затвердження результатів діяльності банку за 2013 рік. 
6. Розподіл прибутку банку за 2013 рік.

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності

публічного акціонерного товариства «Банк «національні інвести-
ції», м. Київ (тис. грн.)

 найменування показника період
Звітний, 
2013 рік

попередній, 
2012 рік

Усього активів 3783330 2644867
Основні засоби 3056 1259
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 261 2989
Сумарна дебіторська заборгованість 28861 29086
Грошові кошти та їх еквіваленти 354063 171084
Нерозподілеий прибуток 0 0
Власний капітал 223905 213800
Статутний капітал 161000 161000
Довгострокові зобов’язання 0 3833
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 10169 7629
Середньорічна кількість акцій (шт.) 644000 644000
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) 196 142

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10-30 до 
10-50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації 
учасникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність на участь у 
зборах. Дата скла дан ня переліку акціонерів, які мають право на участь у 
за галь них збо рах: ста ном на 24 го ди ну 10 квітня 2014 року (ста ном на 
24  го ди ну за три ро бо чих дні до дня про ве ден ня за галь них зборів).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись у секретаря Спостережної ради за місцез-
находженням банку в робочі дні з 9-00 до 17-00, а також у день проведен-
ня Загальних Зборів – за місцем їх проведення. 

телефон для довідок: (044) 490-81-41.
Спостережна рада ат «Банк «національні інвестиції»

Ліцензія НБУ № 78 від 20.10.2011р.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІо-
нерне товариСтво «БереЗнІвСЬКе пта-
хопІдприЄмСтво»

2. Код за ЄДРПОУ: 02780479
3. Місцезнаходження: 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, 

с.  Кургани, вул. Шляхова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (03656) 55623, 55624
5. Електронна поштова адреса: berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://02780479.infosite.
com.ua/

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

ІІ. текст повідомлення
Повідомляємо, що при отриманні від Центрального депозита-

рію ПАТ «Національний депозитарій України» 05.03.2014 року пе-
реліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства, скла-
деного станом на 25.02.2014 р., ПрАТ «Березнівське птахопідпри-
ємство» стала відома інформація про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Пакет 
акцій «фізичної особи», що становив 5896925 акції (93,2626 % го-
лосуючих акцій), збільшився і становить 5939688 (93,94 % голо-
суючих акцій).

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління  м.о. мельничук, 06.03.2014 року.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«овІдІополЬСЬКий аГроБУд» 
Повне найменування 
та місцезнаходження 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД»
Код ЄДРПОУ 03578751. 67801, Україна, Одеська 
обл., Овідіопольський р-н, смт.Овідіополь, 
вул. Одеська, 16

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

18 квітня 2014 року, 11:00 год. Україна, Одеська 
область, смт. Овідіополь, вул. Одеська, буд. 16 
поверх, кабінет № 1

Час початку і 
закінчення реєстрації 
акціонерів для участі 
у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 10:30.
Закінчення реєстрації акціонерів о 10:50.

Дата складення пере-
ліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у 
загальних зборах

14.04.2014 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 Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 
підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за результатами 2013 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013  рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, 
прийняття рішення про виплату дивідендів та їх роз-
мір з урахування вимог законодавства України.

Порядок ознайомлен-
ня акціонерів з матері-
алами, з якими вони 
можуть ознайомитися 
під час підготовки до 
загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку денно-
го, під час підготовки до загальних зборів, можли-
во ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 15:00 
(обідня перерва: 13:00-14:00) за адресою: Украї-
на, Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Одесь-
ка, буд. 16, кабінет № 1, телефон (04851) 3-14-03; 
посадова особа товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Голова правління ПрАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ 
АГРОБУД» – Хроменков Сергій Володимирович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  – документ, що посвідчує особу та належним чином посвідчену дові-
реність (відповідно до чинного законодавства). 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 573,9 585,8
Основні засоби 283,1 244,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2,5 0,5
Сумарна дебіторська заборгованість 128,8 88,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 159,5 204,8
Власний капітал 573,9 573,7
Нерозподілений прибуток 17,4 17,2
Статутний капітал 1,8 1,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - 12,1
Чистий прибуток (збиток) 0,2 206,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3600 3600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 11
Голова правління 
прат «овІдІополЬСЬКий аГроБУд» хроменков Сергій володи-

мирович

Шановний аКцІонер !

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСЬКий Страховий КапІтал»

(код ЄДРПОУ 23707357, місцезнаходження: м. Київ, 
вул. Грушевського, 28/2 – А, н.п. № 43.)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які 
відбудуться 17 квітня 2014 року, о 12:00 годині за адресою: м. Київ, 
вул.  Грушевського, 28/2 – а, н.п. № 43.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства 
здійснюватиметься 17 квітня 2014 року з 10:00 по 11:30 години за місцем 
проведення річних загальних зборів Товариства.

Для реєстрації акціонери ПрАТ «УСК» повинні мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати довіре-
ність на право участі у зборах, оформлену і засвідчену у відповідності до 
вимог чинного законодавства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства, складатиметься станом на 24 годину «11» квітня 2014 
року. 

На голосування у річних загальних зборах Товариства, згідно з поряд-
ком денним затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться 
наступні питання:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвер-
дження регламенту зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік та основні напрямки роботи на 2014 рік. Затвер-
дження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2013 
рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Затвердження звіту Наглядової 
ради. 

4. Звіт Ревізора за 2013 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора 
по річній звітності та балансу Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку і збит-
ків за 2013 рік.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 
7. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – 

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

8. Про припинення повноважень ревізора. 
9. Про обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
10. Про зміну місцезнаходження Товариства. 
11. Про внесення змін до статуту Товариства. 
12. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 

Товариства. 
13. Про припинення повноважень голови і членів Правління.
14. Про обрання голови і членів Правління. Затвердження умов контр-

актів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх 
винагороди. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 рік (тис. грн.)
найменування показника період

звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 185 468 191244
Основні засоби 33 22
Довгострокові фінансові інвестиції 80 538 72570
Запаси 47 41
Сумарна дебіторська заборгованість 16 949 16998
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 593 32214
Нерозподілений прибуток 11 083 3733
Власний капітал 155 458 144 375
Статутний капітал 115 407 115 407
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3 603 3134
Чистий прибуток (збиток) 11 083 3733
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 154 070 1 154 070
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 33

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів 
Товариства, можна ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 16:00 години за 
адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 28/2 – А, н.п. № 43. Відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа – спеці-
аліст з питань кадрової роботи Маркевич Галина Олегівна. 

За додатковою інформацією звертатись за тел. (044) 371-17-17 
(  18;19;20). 

наглядова рада товариства 
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСЬКий профеСІйний БанК» 

(далі – пат «УпБ»)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «УПБ» відбу-

дуться 17 квітня 2014 р. о 16-00 за місцезнаходженням банку: 
м.  Київ, вул. м. раскової, 15, 7-й поверх, к. 710. рішення про про-
ведення зборів акціонерів прийнято на спільному засіданні на-
глядової ради та правління пат «УпБ» (протокол № 3/33/1 від 
26  лютого 2014 р.). 

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцезнаходженням 
банку 17 квітня 2014 р. з 14-30 до 15-45. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
складається станом на 11.04.2014 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонера, крім посвідчуючого 
документа - довіреність на право участі у зборах, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства.

порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «УПБ» та затвердження регламенту роботи 
зборів. 

2.Звіт Правління банку про результати діяльності ПАТ «УПБ» за 
2013 рік.

3.Звіт Наглядової ради про здійснення контролю за діяльністю 
ПАТ «УПБ» у 2013 р.

4.Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 
ПАТ «УПБ» у 2013 році та його затвердження.

5.Затвердження фінансового річного звіту та балансу ПАТ «УПБ» 
за 2013 рік.

6.Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора 
ТОВ  «БДО» за 2013 рік.

7.Про розподіл прибутку ПАТ «УПБ» за 2013 рік та виконання за-
конодавчих вимог щодо здійснення обов’язкових відрахувань до ре-
зервного фонду.

8.Про внесення змін до Статуту «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК».

9.Припинення повноважень членів Наглядової ради товари-
ства.

10.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «УПБ».
11.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товари-

ства.
12.Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «УПБ» 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності пат «УпБ» 

за 2013р. (тис.грн.)
найменування показника період

Звітний попередній 
Усього активів 3 694 531 3 524 618
Основні засоби та нематеріальні 
активи

31 197 38 554

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 65 267 36 615
Сумарна дебіторська заборгованість 30 915 19 000
Грошові кошти та їх еквіваленти 836 613 307 780
Нерозподілений прибуток 40 001 1
Власний капітал 624 629 599 598
Статутний капітал 500 000 500 000
Довгострокові зобов’язання 4 044 4 471
Поточні зобов’язання 3 065 858 2 920 549
Чистий прибуток (збиток) 28 269 48 407
Середньорічна кількість акцій (шт.) 499 985 000 499 985 000
Кількість власний 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)

629 617

Акціонери або Їх представники можуть ознайомитися з документа-
ми, пов’язаними з порядком денним зборів, у приміщенні банку за 
його місцезнаходженням (к.716 Б).Контактна особа: Н.М.Антонюк. Те-
лефон для довідок (044)568-52-36. www.upb.ua 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законом. Голова правління а. о. лихочас

Наглядова рада пУБлІЧноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «СпецмеБлІ», ідентифікаційний код 00273910, яке 
знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1, (на-
далі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів То-
вариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 11 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 3 (вистав-

ковий зал Публічного акціонерного товариства «Спецмеблі») Час початку 
реєстрації учасників Зборів: 11 квітня 2014 року о  11  год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 11 квітня 2014 року 
о  11  год. 50 хв.

дата та час відкриття Зборів: 11 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 

3 (виставковий зал Публічного акціонерного товариства «Спецмеблі»).
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 07 квітня 2014 року.
перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

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

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Реві-
зійної комісії Товариства.

14. Про відкликання (припинення повноважень) та обрання Генераль-
ного директора Товариства.

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

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

ства (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 6798 7535
Основні засоби 1592 1700
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2125 2302
Сумарна дебіторська заборгованість 439 635
Грошові кошти та їх еквіваленти 211 540
Нерозподілений прибуток -3610 -5823
Власний капітал -2952 -5108
Статутний капітал 623 623
Довгострокові зобов'язання 9 9
Поточні зобов'язання 9741 12634
Чистий прибуток (збиток) 2213 -1481
Середньорічна кількість акцій (шт.) 355753 355753
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 92 96
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адре-
сою: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 3 (відділ кадрів) у робочі дні з 
12  год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, 
Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, – керівник загальних питань, без-
пеки та персоналу верещинський Сергій Григорович.

телефони для довідок : (044) -417-57-35
наглядова рада пат «Спецмеблі»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«БУЧанСЬКий приладоБУдІвний Завод веда»

(код ЄДРПОУ 05756731, місцезнаходження:08292, Київська обл., 
м.  Буча, вул. Горького, 8) повідомляє про проведення Загальних зборів 
акціонерів , які відбудуться 18 квітня 2014 року о 12.00 год. у холі адмін-
корпусу за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Горького, 8. Реєстра-
ція акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем 
та в день проведення зборів. Телефон: (044) 499-78-06.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14 квітня 2014 року. 

порядоК денний
1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-

ської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки пере-
вірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

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

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів , в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська обл., 
м.  Буча, вул. Горького, 8 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних 
зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначений Голова правління. Пропозиції 
щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фак-
тичного місцезнаходження Товариства.

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 попере-
дній

Усього активів 8161 5881
Основні засоби 7317 5224
Довгострокові фінансові інвестиції 280 280
Запаси - 7
Сумарна дебіторська заборгованість 430 362
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 5
Нерозподілений прибуток -131 -675
Власний капітал 4369 3797
Статутний капітал 4448 4448
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1512 2084
Чистий прибуток (збиток) 572 -789
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2965438 2965438
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 27

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ремторГУСтатКУвання»

(код ЄДРПОУ 02132668, місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Маши-
нобудівна, 44) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 11 квітня 2014 року о 12.00 год. у приміщенні холу за 
адресою: м. Київ, вул. машинобудівна, 44. Реєстрація акціонерів та їх 
представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведен-
ня зборів. Телефон: (044) 247-41-56.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 07 квітня 2014 року. 

порядоК денний
1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-

ської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки пере-
вірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

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

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул.Ма-
шинобудівна,44 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – та-
кож в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначений Голова правління. Пропозиції щодо 
Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного 
місцезнаходження Товариства.

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 підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 11669 11055
Основні засоби 11172 10547
Довгострокові фінансові інвестиції 68 68
Запаси 105 116
Сумарна дебіторська заборгованість 318 280
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 31
Нерозподілений прибуток 2052 1023
Власний капітал 8260 7238
Статутний капітал 5930 5930
Довгострокові зобов’язання - 7
Поточні зобов’язання 968 3810
Чистий прибуток (збиток) 1083 -795
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23720952 23720952
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 38 40

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво «КиївСЬКий Завод Шампан-
СЬКих вин «СтолиЧний»

2. Код за ЄДРПОУ: 30373419
3. Місцезнаходження: 04073, Київ, вул. Сирецька, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442772507, 0442772544
5. Електронна поштова адреса: roman.zadorogniy@sekt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.sovetskoe.com/
ukrainian/infoua/

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

ii. текст повідомлення

05.03.2013 року Публiчним акцiонерним товариством «Київський 
завод шампанських вин «Столичний» було отримано вiд депозитарiю 
Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй Укра-
їни» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Згiдно даних, зазначе-
них в реєстрi, вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 
10  i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Публiчного акцiонерного това-
риства «Київський завод шампанських вин «Столичний», у зв'язку з 
чим пакет акцiонера - юридичної особи Хенкель енд Ко. Зекткеллерей 
Г.м.б.Х (Xenkell & Co. Sektkellerei GmbX), код з торговельного реєстру 
Австрiї FN 95442 g, мiсцезнаходження: Австрiя, 1100, Вiдень, 
Хiмбєргштрасе, 28, збiльшився на 679 акцiї (1,1431 вiдсотка голосую-
чих акцiй) i становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме 
57107 акцiй (96,1397 вiдсотка голосуючих акцiй).

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор романський  валерiй олександрович, 06.03.2014р.
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Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«ЄвропейСЬКе тУриСтиЧне СтрахУвання» 
(надалі - товариство) інформує про проведення чергових (річних) 

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

акціонерів) для участі в Зборах: 11 квітня 2014 року з 09:30 до 09:45. Дата 
та час відкриття (проведення) Зборів: 11 квітня 2014 року о 10:00. Місце 
реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04071, Київ, 
вул.  Спаська, 5, оф.15.Місцезнаходження Товариства: Україна, 04071, 
Київ, вул.. Спаська, 5, оф.15

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 на 07 квітня 2014 року.

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

Україна, 04071, Київ, вул.. Спаська, 5, оф.15
1. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів;
2. Обрання складу лічильної комісії;
3. Затвердження річного звіту Товариства;
4. Затвердження звіту, Наглядової Ради, Правління та Ревізора.Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Прав-
ління, звіту Ревізора.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства, затвердження строків і поря-
док виплати частини прибутку (дивідендів);

6. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства;
7. Обрання зовнішнього аудитора.
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: 

Україна, 04071, Київ, вул.. Спаська, 5, оф.15, кожного робочого дня з 
10.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці 
їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами Голова Правління Товариства.

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

найменування показника період
Звітний
2013 р.

попередній
2012р.

Усього активів 34 728 33 080
Основні засоби (залишкова вартість ) 396 521
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 435 518
Сумарна дебіторська заборгованість 4 580 3 240
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 810 25 075
Нерозподілений прибуток (1617) (3 323)
Власний капітал 12 634 10 885
Статутний капітал 9 473 9 473
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5 533 7 560
Чистий прибуток (збиток) 1 749 869
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 473 000 9 473 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 25 28

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;довіреність 

на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). 
Телефони для довідок : (044) 220-00-07

Голова правління ________ м.м.Бойчин

Шановні акціонери! 
Чергові загальні збори акціонерів пат «КиївхлІБ» (код  

ЄДРПОУ 00381574, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Меж-
игірська, 83) відбудуться 22 квітня 2014 року об 11 годині за адресою: 
м. Київ, вул.  Щекавицька, 55, актова зала.

порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії товариства, затвердження їі скла-

ду, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів товариства.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2013 рік, визначення основних напрямків діяль-
ності товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту голови правління.

4.Звіт голови наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту голови наглядової ради.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії та затвердження висновків 
ревізійної комісії товариства.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 
результатами 2013 року, розподіл прибутку, отриманого у 2013 році (по-
криття збитків).

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження роз-
міру річних дивідендів товариства за 2013 рік.

8. Затвердження рішень, прийнятих наглядовою радою товариства. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товари-
ством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

9.Внесення змін до статуту ПАТ «Київхліб» та затвердження статуту 
ПАТ «Київхліб» у новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про правління ПАТ «Київхліб» та за-
твердження Положення про правління ПАТ «Київхліб» у новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів для участі у чергових загаль-
них зборах акціонерів: 15 квітня 2014 року (на 24 годину за три робо-
чих дні) .

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-00 до 10-45 в день про-
ведення зборів за вказаною адресою.

Для реєстрації акціонери повинні мати:
- фізичним особам - документ, що посвідчує особу акціонера або дові-

рену особу;
- представникам юридичних осіб – документ, що підтверджує повно-

важення представника акціонера на право участі та голосування на за-
гальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представни-

ка акціонера, є довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного 
законодавства країни реєстрації юридичної особи та діючого законодав-
ства України, або належним чином засвідчена копія або, якщо представ-
ник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіренос-
ті – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа 
про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти 
інтереси акціонера без довіреності.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-
ком денним, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, в робочий 
час та у місці проведення загальних зборів в день їх проведення а також 
порядок денний зборів розміщено на веб-сторінці товариства:  
http: //emitent.tetra-studio.com.ua/kievhleb. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Го-
лова правління Череда Володимир Вікторович. 

Пропозиції щодо порядку денного зборів приймаються не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів. Те-
лефон для довідок: (044) 277-70-38. 

основні показники 
фінансово-господарської

діяльності пат «Київхліб» за 2013 рік (тис. грн.)
найменування показників період

звітний попередній
Усього активів 403 931 456 365
Основні засоби  171 352 191 441
Довгострокові фінансові інвестиції  10 089 20 089
Запаси  65 086 80 247
Сумарна дебіторська заборгованість 123 110 135 276
Грошові кошти та їх еквіваленти  3 277  6 564
Нерозподілений прибуток  64 777 (4 862)
Власний капітал  191 242 171 381
Статутний капітал 39 621 39 621
Довгострокові зобов’язання  3 911 4 672
Поточні зобов’язання 208 778 273 579
Чистий прибуток (збиток) 20 383 18 722
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158 484 412 158 484 412
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Численність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4 707 5 493

наглядова рада пат «Київхліб» 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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пат «КовелЬСЬКий м’яСоКомБІнат»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 11 квітня 2014 року об 15 год. в приміщенні адміні-
стративного будинку

пат «Ковельський м’ясокомбінат»
45000, волинська обл., м. Ковель, вул. володимирська, 156
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зборах 24 год. 07 квітня 2014 року
порядок денний:

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

2. Обрання і затвердження Генерального директора. Підписання 
контракту з Генеральним директором

3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товари-
ства за 2013 рік. Затвердження звіту та балансу підприємства за 
2013р

4. Визначення основних напрямків та умов роботи Товариства на 
2014-2015 роки.

5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
7. Звернення ПрАТ «Ковельські ковбаси» з проханням виступити 

майновим поручителем перед банком.
8. Про надання згоди ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат» виступити 

майновим поручителем перед банком в забезпечення виконання 
зобов’язань ПрАТ «Ковельські ковбаси» за кредитним договором, який 
буде укладений між банком та ПрАТ «Ковельські ковбаси».

9. Про надання згоди ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат» на вчинен-
ня значного правочину - передачу банку в іпотеку майна, що знаходить-
ся за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 
будинок 156, та надання згоди на можливе відчуження банком майна, 
що передається в іпотеку.

10. Про надання повноважень генеральному директору ПАТ «Ко-
вельський м'ясокомбінат» на: підписання та укладання від імені 
ПАТ  «Ковельський м'ясокомбінат» з банком іпотечного договору; під-
писання від імені ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат» інших документів, 
пов'язаних із іпотекою майна ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат»; під-
писання та укладання договорів про зміни (доповнення) до цих право-
чинів; самостійне узгодження усіх умов вказаних правочинів.

11. Про надання повноважень генеральному директору ПАТ «Ко-
вельський м'ясокомбінат» на: підписання та укладання від імені 
ПАТ  «Ковельський м'ясокомбінат» з банком договору поруки; підпи-
сання та укладання договорів про зміни (доповнення) до цього право-
чину; самостійне узгодження усіх умов вказаних правочинів.

Реєстрація акціонерів відбудеться в день проведення зборів з 14.00 
до 14.30 за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах 
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу на право 
участі у зборах. Представникам – документ, що посвідчує особу та до-
ручення на право участі у зборах. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності

тис. грн.
найменування показника період

на 
31.12.2013 

рік

на 
31.12.2012 

рік
Усього активів
Основні засоби: залишкова вартість 5241 5193
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість - 2,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток 2666,7 2262
Власний капітал
Статутний капітал 4460 4460
Довгострокові зобов»язання 883 884
Поточні зобов»язання 51,6 52
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року (шт.)
Загальна сума коштів витрачена на викуп 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду

6 8

дирекція пат «Ковельський м»ясокомбінат»

прат «КовелЬСЬКІ КовБаСи»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 11 квітня 2014 року об 11 год. 
в приміщенні адміністративного будинку 

прат «Ковельські ковбаси»
45000, волинська обл., м. Ковель, вул. володимирська, 156

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
24 год. 07 квітня 2014року.

порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання 
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства 

2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2013 рік.

3. Визначення основних напрямків та умов роботи Товариства на 2014-
2015 роки.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013рік.
5. Затвердження звіту та балансу підприємства за 2013р.
6. Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Ковельські ковбаси» 

значного правочину - отримання кредитних коштів в банку шляхом укла-
дання кредитного договору. 

7. Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Ковельські ковбаси» 
значного правочину — передачу в заставу/іпотеку банку рухомого та не-
рухомого майна, що належить на праві власності ПрАТ «Ковельські ковба-
си», для забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Ковельські ковбаси» 
перед банком по значному правочину — кредитному договору з банком на 
отримання кредитних коштів. 

8. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ «Ковельські ков-
баси» Головатому Володимиру Петровичу на укладання та підписання від 
імені ПрАТ «Ковельські ковбаси» значних правочинів: кредитного догово-
ру та договорів забезпечення (застави і/та іпотеки), а також інших доку-
ментів, необхідних для оформлення кредиту, інших документів, пов’язаних 
із заставою (іпотекою) майна ПрАТ «Ковельські ковбаси» укладання і під-
писання договорів (угод) про зміни (доповнення) до цих правочинів; само-
стійне узгодження Головою правління ПрАТ «Ковельські ковбаси» Голо-
ватим Володимиром Петровичем усіх умов вказаних правочинів.

9. Про звернення ПрАТ «Ковельські ковбаси» до ПАТ «Ковельський 
м'ясокомбінат» виступити майновим поручителем перед банком за 
зобов'язаннями ПрАТ «Ковельські ковбаси» шляхом передачі в іпотеку 
банк адміністративно-битового корпусу Р-3 загальною площею 3266,6 
кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Во-
лодимирська, будинок 156.

10. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ «Ковельські ков-
баси» Головатому Володимиру Петровичу про звернення від імені 
ПрАТ  «Ковельські ковбаси» до ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат» висту-
пити майновим поручителем перед банком за зобов'язаннями ПрАТ «Ко-
вельські ковбаси» шляхом передачі в іпотеку банку майна: Волинська об-
ласть, м. Ковель, вул. Володимирська, будинок 156.

Реєстрація акціонерів відбудеться в день проведення зборів з 9.00 до 
10.00 за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціо-
нерам необхідно мати документ, що посвідчує особу на право участі у 
зборах. Представникам – документ, що посвідчує особу та доручення на 
право участі у зборах. 

додаток 1
основні показники фінансово-господарської діяльності

тис. грн.

найменування показника

період
на 

31.12.2013 
рік

на 
31.12.2012 

рік
Усього активів
Основні засоби: залишкова вартість 4378 4641
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1354 2176
Сумарна дебіторська заборгованість 3210 3191
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 27
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 3101 4347
Статутний капітал 6900 6900
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 7671 7578
Чистий прибуток (збиток) -5640 -4394
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3450000 3450000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

- -

Загальна сума коштів витрачена на викуп 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

94 108

дирекція прат « Ковельські ковбаси »
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ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «ГорлІв-
СЬКий маШиноБУдІвниК», Код за ЄДРПОУ 31534348

місцезнаходження: 84603, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Катеринича, 1 
(далі за текстом «товариство»)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбу-
дуться 07 квітня 2014 р. о 16.00 за адресою: 84603, донецька обл., 
м.  Горлівка, вул. Катеринича, 1 у приміщенні Заводоуправління. 

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
річних Загальних зборів акціонерів
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2013 рік. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-

ства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товари-

ства у 2013 році. 
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтере-

сованість.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради.
11. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

12. Про обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів 
на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
 найменування показника період

 поперенд-
ній-2012 р.

 звіт-
ний-2013 р.

Усього активів, тис.грн. 1 173 198 1 061 175
Основні засоби, тис.грн. 19 119 -
Інші фінансові інвестиції, тис.грн. 35 228 35 228
Запаси, тис.грн. 72 472 205
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн. 1 002 609 1 010 611
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. 4 483 2 149
Нерозподілений прибуток, тис.грн.  13 177  - 14 273
Власний капітал, тис.грн. 56 124 22 672
Статутний капітал, тис.грн. 38 000 38 000
Довгострокові зобов'язання, тис.грн. 167 739 154 432
Поточні зобов'язання, тис.грн. 949 335 878 071
Чистий прибуток (збиток), тис.грн. 22 349 - 27 452
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 800 3 800
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 581 799

Перелік акціонерів АТ «ГМБ», які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів АТ «ГМБ» призначених на 07 квітня 2014 року, склада-
ється станом на 24 годину 01 квітня 2014 року. 

Дата складання переліку акціонерів АТ «ГМБ» для здійснення персо-
нального повідомлення про проведення 07 квітня 2014 року річних За-
гальних зборах акціонерів АТ «ГМБ»-17 лютого 2014 р.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Публічне  
акціонерне товариство «Національний депозитарій України» адреса: Украї-
на, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченко, 3, тел /факс: +380 44 279-65-40,  
+380 44 279-13-25, +380 44 279-13-22 

Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів Товари-
ства відбудеться 07 квітня 2014 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за 
місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для 
реєстрації участі в Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час під-
готовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 
10  год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто Горлів-
ка, вул. Катеринича, 1, каб. 33, а в день проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з 
матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до Керівни-
ка департаменту з правового забезпечення - Калініної Ольги Дмитрівни. 

За інформацією звертатися за телефоном: (06242) 7-45-58. 
Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов’язком.
наглядова рада ат «ГмБ»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КраСнодонСЬКий м'яСоКомБІнат»
(код ЄДРПОУ 00443223) повідомляє про проведення загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2014 року о 10-00 за адресою: 94407, 
м. Краснодон, луганської обл.,вул. 1 травня, буд.3, адміністративне 
приміщення , 2-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів з 8-45 год. до 9-45 год. в день та за місцем про-
ведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 8.04.2014 р. станом на 24 годину.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представни-
кам акціонерів додатково – довіреність.

порядок денний 
( перелік питань, що виноситься на голосування):

– Процедурні питання:
1. Обрання голови і секретаря зборів.
1. Обрання членів лічильної комісії.
– Основні питання порядку денного:
1. Звіт органів управління та контролю за 2013рік. Прийняття рішень за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, зві-
ту Ревізійної комісії.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
4. Відкликання та обрання посадових осіб Наглядової Ради та Ревізій-

ної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових (трудових) 
договорів з ними та обрання осіб, які уповноважуються на підписання цих 
договорів.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 94407, м. Краснодон, 
Луганської обл.,вул. 1 Травня, буд.3, адміністративне приміщення , прий-
мальна директора Товариства. Відповідальна особа за ознайомлення з 
матеріалами зборів директор Товариства Хоменко Б.Г.

Телефон для довідок : (06435)6-24-79, (06435)6-42-52.
основні показники

фінансово-господарської діяльності пат «Краснодонський
м'ясокомбінат» за звітний 2013р. і попередній 2012р. ( тис. грн.):

 найменування показника  період
Звітний за 
2013 р. на 
31.12.13р.

попередній 
за 2012р. на 
31.12.12р.

Усього активів 39900 39308
сновні засоби 13306 13580
Довгострокові фінансові інвестиції 3753 3753
Запаси 3827 6424
Сумарна дебіторська заборгованість 8448 12104
Грошові кошти та їх еквіваленти 181 379
Нерозподілений прибуток -1686 -4714
Власний капітал 24446 30298
Статутний капітал 5689 5689
Довгострокові забов′язання 343 343
Поточні забов′язання 6756 8667
Чистий прибуток(збиток) -5751 -3506
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 1625401 1625401
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду
 ( осіб)

225 272

директор пат «Краснодонський
м'ясокомбінат»  хоменко Б.Г.

Головний бухгалтер  левченко т.м.

повІдомлення
про намір придбання значного пакета акцій товариства

тов «ера-полІССя», у відповідності до статті 64 За-
кону України Про акціонерні товариства повідомляє про свій намір 
придбати значний пакет акцій ПрАТ «Київфундаментбуд» (код  
ЄДРПОУ 33056977) у кількості 468 684 штук простих іменних акцій 
бездокументарної форми існування, що становитиме за наслідками 
вищевказаного придбання 100 % статутного капіталу ПрАТ «Київфун-
даментбуд».

Станом на дату здійснення повідомлення я не володію акціями 
ПрАТ «Київфундаментбуд».
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ШановнІ аКцІонери!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«донецЬКий енерГоЗавод»,

Код за ЄдрпоУ 00213411
місцезнаходження: 83049, Донецька область, м. Донецьк, вул. Професо-

рів Богословських, 15
(далі за текстом «товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що від-
будуться 10 квітня 2014р. о 16.00 за адресою: 83049, донецька область, 
м. донецьк,вул. професорів Богословських, 15 (актова зала у примі-
щенні заводоуправління).

порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

річних Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2013 рік. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-

ства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-

вариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 

2013 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
8. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтере-

сованість.
основні показники 

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

мСфо
 найменування показника попередній 

- 2012
звітний 
- 2013

Усього активів, тис. грн. 109 915 61 755
Запаси, тис. грн. 12 416 6 486
Сумарна дебіторська заборгованість, 
тис. грн.

95 451 53 989

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 222 873
Нерозподілений прибуток, тис. грн. 28 241 26 093
Власний капітал, тис. грн. 42 947 40 759

Статутний капітал, тис. грн. 15 077 15 077
Довгострокові зобов'язання, тис. грн. 17 121 9 893
Поточні зобов'язання, тис. грн. 49 847 11 103
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 4 333 -2 148
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60 309 920 60 309 920
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

248 3

Основні показники за 2012 рік наведені з урахуванням коригувань у 
зв`язку з розкриттям інформації згідно Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, внесених змін до МСФЗ №19, які застосовуються ретроспективно 
і призвели до коригувань окремих показників за 2012 рік. 

Перелік акціонерів ПАТ «ДЕЗ», які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів ПАТ «ДЕЗ», призначених на 10 квітня 2014 року, 
складається станом на 24 годину 04 квітня 2014 року. 

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДЕЗ» для здійснення персо-
нального повідомлення про проведення 10 квітня 2014 року річних Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «ДЕЗ» - 17 лютого 2014 р.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Публічне 
акціонерне товариство «Національний депозитарій України» адреса: Укра-
їна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

Телефони - (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22, електро-
нна скринька: www.csd.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00. 

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства буде здійснюватися ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Депози-
тарна установа): 10 квітня 2014 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за 
місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 83049, 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Професорів Богословських, 15 (актова 
зала у приміщенні заводоуправління).

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіре-
ність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час під-
готовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 
10  год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: 83049, Донецька область, місто 
Донецьк, вул. Професорів Богословських, 15, каб. 206, а в день проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведен-
ня. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповід-
ною адресою до керівника департаменту з правового забезпечення – Крав-
чук Марії Вікторівни. 

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 344-07-63.
Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.

Наглядова рада ПАТ «ДЕЗ» 

в.о. директора
пат «деЗ»  о.І. макухін

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 
«харциЗЬКий трУБний Завод» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00191135
3. Місцезнаходження: 86703, місто Харцизьк, вулиця Патона, буди-

нок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: + 380 6257 59501, 59502 ; 

+  380  6257 45695, 44539
5. Електронна поштова адреса: postbox@ukrpipe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://pipe.metinvestholding.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсот ків голосуючих акцій

ii. текст повідомлення 
ПАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 05.03.2014 року (вх. 

№  765 від 05.03.2014 р.) отримало від ПАТ «НДУ» перелік акціонерів, 

яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення За-
гальних зборів акціонерів Товариства, станом на 25.02.2014 року. 
Відповідно до даного переліку, на рахунках власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, відбулися зміни, в ре-
зультаті яких власник акцій – юридична особа - Приватна компанія з 
обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability 
Company Metinvest B.V., реєстраційний номер 24321697), місцезнахо-
дження - Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM`s 
Gravenhage, що володів простими іменними акціями Товариства у 
кількості 2 385 245 218 штук (91,7933% статутного капіталу), збіль-
шив за рахунок придбання на вторинному ринку свій пакет акцій, в 
результаті чого, пакет акцій склав 2 416 715 184 штуки (93,0044 % 
статутного капіталу).

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

Генеральний директор 
пат «харциЗЬКий 
трУБний Завод» Узбек п.І.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 06.03.2014 року
(дата) 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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 приватне аКцІонерне товариСтво «УКраїн-
СЬКа мІЖБанКІвСЬКа валЮтна БІрЖа»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Межигірська, 1) повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2014 року о 16-00 за 
адресою: м. Київ, вул. межигірська, 1

порядок денний:
1. Про обрання секретаря та членів лічильної комісії Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «УМВБ»;
2. Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2013 рік;
3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік;
4. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013  рік 

та порядку покриття збитків ПрАТ «УМВБ»;
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 

2013  рік;
6. Про Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат  «УмвБ» (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 119361 127687
Основні засоби 96467 99414
Довгострокові фінансові інвестиції 7479 10811
Запаси 52 129
Сумарна дебіторська заборгованість 14639 13705
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 2154
Нерозподілений прибуток (8200) (3400)
Власний капітал 103566 109725
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов'язання 15756 17155
Поточні зобов'язання 21 83
Чистий прибуток (збиток) (8188) (5024)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360000 360000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 12 46

Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів з 
15:00 до 15:50 11 квітня 2014 року. Для участі у зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на 
право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та пас-
порт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, на 24 годину 07 квітня 2014року.

З документами, що стосуються порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитись до дати зборів з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за 
адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, кім. №205. Телефон для довідок: 
(044) 461-54-26.

Голова правління прат «УмвБ»  а.І. Гулей

Шановні акціонери!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «не-
рУхомІСтЬ СтолицІ» (код за ЄДРПОУ 30965299, місце-
знаходження: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, буд.45) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Дата проведення Загальних зборів: 14 квітня 2014 року.
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 година 00 хвилин.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, 

вул.  митрополита василя липківського (Урицького), буд.45, оф.201.
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для учас-

ті в Зборах: 14 година 15 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів 
(представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 година 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», 
які мають право на участь у Загальних зборах, визначається станом на 
24  годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 
24 годину 08 квітня 2014 року).

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2013 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій 
редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

11. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13. Підтвердження повноважень посадових осіб.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть 

прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціо-
нерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, оста-
точний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не 
менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку визначеному 
Законом України «Про акціонерні товариства»

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та 
паспорт. Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського (Урицького), буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 
до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх 
проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Корпоративний секретар Товариства Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 рік 

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 133888 128256
Основні засоби 703 760
Довгострокові фінансові інвестиції 975 975
Запаси 69 60
Сумарна дебіторська заборгованість 34820 39587
Грошові кошти та їх еквіваленти 486 506
Нерозподілений прибуток -48501 -35649
Власний капітал -21320 -8468
Статутний капітал 25759 25759
Довгострокові зобов’язання 76414 63398
Поточні зобов’язання 78794 73326
Чистий прибуток (збиток) -12852 -3544
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103037100 103037100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

71 68

Генеральний директор  Князєв І.Є.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«новоКаховСЬКий рІЧКовий порт» скли-
кає загальні збори акціонерів 18.04.2014р. о 12.00 за адресою:  
херсонська обл., м. таврійськ, вул. портова, 1Б, кімн. 3, з таким 
порядком денним: 1.Звіт Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р. 2.Звіт нагля-
дової ради про роботу в 2013р. 3.Звіт та висновки ревізійної комісії 
стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р. 
4.Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку 
покриття збитків за 2013р. 5.Про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - 14.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час 
за адресою товариства, звернувшись до приймальні. Реєстрація учас-
ників зборів 18.04.14 з 11.00 до 11.55 за зазначеною адресою. При собі 
мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні по-
казники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./по-
перед.): Усього активів 5800/8013. Основні засоби 4768/5130. Довго-
строкові фінінвестиції 20/10. Запаси 781/1775. Сумарна дебіторська 
заборгованість 231/1095. Грошові кошти та їх еквіваленти 0/3. Нерозпо-
ділений прибуток -2162/-1500. Власний капітал 4195/4857. Статутний 
капітал 2010/2010. Довгострокові зобов’язання 57/11. Поточні 
зобов’язання 97/607. Збиток -596/-60. Кількість акцій 40200000/40200000. 
Чисельність працівників 27/36.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«мІЖнародна енерГетиЧна КомпанІя» 
(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження: 03127, м. Київ, пр. 40-річчя 
Жовтня 93, к. 212) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів 
відбудуться 11 квітня 2014 року за адресою: місто Київ, вул. архітек-
тора Городецького 10, оф. 41.

Початок зборів об 11:00.
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правлін-

ня, Ревізора за 2009-2013 рр.
5. Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку 

розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками робо-
ти у 2009-2013 рр.

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2009-2013 рр.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у 

новій редакції.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укла-
датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Голо-
вою та членами Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради.

11. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припи-
нення його повноважень.

12. Припинення повноважень та обрання Голови правління Товари-
ства.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-
нів.

14. Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.
15. Відчуження належних Товариству корпоративних прав та упо-

вноваження Голови правління Товариства на підписання відповідних 
документів.

16. Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає 
Товариство та уповноваження Голови правління Товариства на підпи-
сання відповідних документів.

17. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
18. Інші питання діяльності Товариства.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45 за 

місцем проведення Зборів.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі 

паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених 
осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах – 07 квітня 2013 р.

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів 
звертатись за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городецького 10, 
оф. 41 або за телефоном: (044) 581-67-82.

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

2012 р. 2013 р.
Усього активів 975,2 975,2
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції 963,5 963,5
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 11,7 11,7
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток -208,3 -208,3
Власний капітал 754,2 754,2
Статутний капітал 962,5 962,5
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

Голова правління  о.м. масляк

до уваги акціонерів!
приватне аКцІонерне товариСтво «Каро-

таЖ - прайм» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ – 
24942043, місцезнаходження: 02660, м. Київ, Дніпровський район, вулиця 
Гродненська, будинок 32) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів:
«17» квітня 2014 року о 14.00 годині за адресою: 02660, м. Київ, дні-

провський район, вулиця Гродненська, будинок 32, офіс 1.
Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах:
17.04.2014 року з 13.00 до 13.40 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах:
«11» квітня 2014 року станом на 24 годину.

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

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, об-
раних на загальних зборах 20.01.2014 року. Про обрання лічильної комі-
сії.

2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту прове-
дення зборів.

3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2013 році.

4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, нагля-

дової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами робо-

ти Товариства в 2013 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів на-

глядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов безоплатних цивільно-правових договорів, які 

укладатимуться з головою та членами наглядової ради.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний 
2013 р.

попере-
дній 2012 

р.
Усього активів 91772 143431
Основні засоби 13230 36114
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 321 36482
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 11
Нерозподілений прибуток 13063 12939
Власний капітал 15651 16115
Статутний капітал 30 30
Довгострокові зобов’язання 36902 54851
Поточні зобов’язання 36872 70118
Чистий прибуток (збиток) 124 30
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) 17 433

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та 
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в 
місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 16-00 за адресою: 
02660, м. Київ, Дніпровський район, вулиця Гродненська, будинок 32, 
офіс  1, звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа від-
повідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління 
Пєшков Петро Анатолійович.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена 
реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому за-
конодавством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Від-
сутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його 
представнику) в реєстрації.

довідки за телефоном – 0 (44) 428 14 72.
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повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «Ітт-плаЗа»

Публічне акціонерне товариство «ІТТ-ПЛАЗА» (Код за ЄДРПОУ 
21633867), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкуль-
тури, 30, (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2014 
року об 11  год.  00 хв., за адресою: 03150, м. Київ, вул. фізкульту-
ри, 30, зал для переговорів, 3 пов.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на 
збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реє-
страція буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери 
повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціо-
нерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший 
документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно 
до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 15 квітня 2013 р.

перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що бе-
руть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
2013 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії (ревізора).

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 
2013  рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, в тому чис-
лі  – звіту про фінансові результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адре-
сою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів, 
3  пов.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Генеральний директор Зелінський Едуард Фран-
цович.

Довідки за телефоном: (044) 246-68-41.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 р. (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 99 754 102 813
Основні засоби 85 296 85 385
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 18 18
Сумарна дебіторська заборгованість 14 349 17 332
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 3
Нерозподілений прибуток -5 869 -6 023
Власний капітал 92 393 92 239
Статутний капітал 98 262 98 262
Довгострокові зобов'язання 4 371 7 527
Поточні зобов'язання 2 990 3 047
Чистий прибуток (збиток) 185 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 393 049 600 393 049 600
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) 

3 8

до уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«БУдтранС» (код за ЄдрпоУ 03481328)

Приватне акціонерне товариство «Будтранс» повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 
акціонерне товариство «Будтранс» (далі – Товариство), 02094, м. Київ, 
провулок Карельський, 5.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 24 квіт-
ня 2014 року о 14.00, м. Київ, провулок Карельський, 5, 2-й поверх, 
приймальня.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах:

з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 24 квітня 2014 року. При собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додат-
ково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.04.2014 р.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної 
комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 
2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

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

4. Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності Товариства у 2012 
році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвер-
дження висновку Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
7. Відкликання та обрання Ревізора Товариства
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та про попе-

реднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попере-
дній

Усього активів 1047,5 1073,8
Основні засоби 699,1 727,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32,4 36,0
Сумарна дебіторська заборгованість 157,9 118,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 1,7
Нерозподілений прибуток (збиток) 112,1 288,7
Власний капітал 889,1 1061,8
Статутний капітал 527,3 527,3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 158,4 12,0
Чистий прибуток (збиток) - 115,4 61,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52730 52730
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 13

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, ро-
бочий час з 10.00 до 16.00 в приймальні, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними доку-
ментами: Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна. 
Контактна особа Будніченко Тамара Михайлівна, телефон для довідок 
(044) 573-30-32.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів акціонерам необхід-
но мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам 
акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах 
та документ, що посвідчує особу.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому ви-
гляді до Правління Товариства за адресою: 02094, м. Київ, провулок Ка-
рельський, 5, приймальня.

наглядова рада прат «Будтранс»
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1. Інформація про емітента.
1.1. найменування емітента
Повне найменування:
українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ»;
російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «РУШ».
Скорочене найменування:
українською мовою: ТОВ «РУШ»;
російською мовою: ООО «РУШ».
Код ЄДРПОУ: 32007740.
1.2. місцезнаходження, номери телефонів, факсу, інших засобів зв’язку
Україна, 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 6-А.
Телефон: (056) 787-33-00, (056) 787-33-01, (056) 787-33-44. Факс:  

(056) 787-34-55, (056) 787-33-35.
1.3.дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ» зареєстровано Виконав-

чим комітетом Дніпропетровської міської ради 22.05.2002 року, свідоцтво про 
державну реєстрацією юридичної особи серії А00 № 407926, номер запису про 
включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 224 120 0000 008275. Змін 
організаційно-правової форми та назви не було.

1.4.перелік засновників
Засновником ТОВ «РУШ» є:

№ п/п найменування учасника
1. Компанія «НОМЕТРОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (NOMETROS 

INVESTMENTS LTD) (НЕ 198335, зареєстрована 03.05.2007 року депар-
таментом реєстрації та ліквідації компаній Міністерства торгівлі, промис-
ловості і туризму Нікосія, республіки Кіпр, місцезнаходження (юридична 
адреса): Сіракоусон, 8, Агіос Дометіос, 2365, м. Нікосія, Кіпр.

5.5. Структура управління емітентом
Витяг із Статуту ТОВ «РУШ»:
«Стаття 7. УправлІння товариСтвом.
7.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників, які 

складаються з усіх учасників або призначених ними представників. Представники 
Учасників можуть бути як постійними, так і призначеними на певний строк. Учас-
ник вправі в будь-який час замінити свого представника на зборах, сповістивши 
про це інших Учасників.

7.2. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційно розміру їх час-
ток в статутному капіталі. 

7.3. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на 
рік. Позачергові збори Учасників скликаються в разі наявності відповідних обста-
вин за вимогою Генерального директора, Учасників Товариства, що володіють у 
сукупності більше як 20 відсотками голосів.

Порядок скликання Загальних зборів Учасників Товариства здійснюється згід-
но ст.61 Закону України «Про господарські Товариства» та згідно ст.98 Цивільного 
Кодексу України.

7.4. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них при-
сутні Учасники (представники Учасників), що володіють в сукупності більше, ніж 
60 відсотками голосів.

Брати участь в Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени 
виконавчого органу, що не є Учасниками Товариства.

7.5. Учасники Товариства мають право передавати свої повноваження на збо-
рах своїм представникам чи іншим Учасникам Товариства. Якщо повноваження 
передаються іншому Учаснику, то про це своєчасно попереджують голову зборів 
письмово, якщо своєму представнику - передача повноважень здійснюється на 
підставі доручення, яке завіряється нотаріально.

7.6. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відно-
ситься:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його 
планів та звітів про виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
в) обрання та відзив членів виконавчого органу (Дирекції, Генерального ди-

ректора) та ревізійної комісії;
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи, при 

наявності, дочірні підприємства; затвердження звіту та висновків ревізійної комі-
сії, порядку розподілу прибутків, визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження 
їх статутів та положень про них; 

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадо-
вих осіб Товариства;

ж) прийняття рішення про випуск та реалізацію цінних паперів; 
з) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення лік-

відаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу;
и) визначення розмірів, форми та порядку внесення Учасниками додаткових 

вкладів;
і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
ї) виключення Учасника з Товариства;
к) прийняття нових Учасників до складу Товариства;
л) прийняття рішення про участь Товариства у створенні нових підприємств, 

придбання часток у статутних капіталах інших товариств та про вихід Товариства 
зі складу Учасників будь-якого іншого товариства;

м) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення 
та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

н) відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків 
майна Товариства;

о) призначення на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представ-
ництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

п) прийняття рішення про необхідність отримання Товариством кредитів, по-
зик та визначення засобів забезпечення зобов’язань за ними; надання дозволу 
Генеральному директору Товариства на підписання кредитних договорів, догово-
рів позик, договорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань Товари-
ством, в т.ч. порук, гарантій (незалежно від суми кредиту чи позики, що отриму-
ється Товариством, та суми поруки, гарантії чи іншого засобу забезпечення 
виконання зобов’язання);

р) прийняття рішення про розпорядження майновими правами інтелектуаль-
ної власності, в тому числі, про відчуження, видачу ліцензій на використання 
об’єкта права інтелектуальної власності, підписання ліцензійних договорів, на-
дання згоди на реєстрацію та використання третіми особами, передачу в заставу 
виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

7.6.1. З питань, зазначених у пп. а), б), ї) п.7.6. цього Статуту, рішення при-
ймаються учасниками, що володіють у сукупності більш, 50% голосів. З решти 
питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.7. Порядок прийняття рішень шляхом опитування, перелік питань, що роз-
глядаються в цьому випадку, процедура підготовки зборів та інші особливості 
прийняття рішень, що не обумовлені даним статутом, визначаються правилами 
процедури, які затверджуються зборами.

7.8. Виконавчим органом Товариства є колегіальний орган - Дирекція. Дирек-
цію Товариства очолює Генеральний директор, який обирається на посаду за-
гальними зборами учасників Товариства. 

Членами дирекції Товариства можуть бути учасники Товариства, а також осо-
би, які не є учасниками. Члени дирекції Товариства призначаються на посаду та 
звільняються з посади загальними зборами Товариства з обов’язковим затвер-
дженням на загальних зборах учасників і підзвітні їм. 

Дирекція пiдзвiтна зборам учасників i організовує виконання його рішень.
Дирекція не має права приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства.
7.8.1. До повноважень дирекції Товариства, зокрема, належать:
- організація виконання рішень загальних зборів Товариства;
- розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених 

загальними зборами Товариства;
- розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності Това-

риства;
- вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансуван-

ня, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його фі-
лій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та 
цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та вну-
трішнього контролю;

- вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних 
підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;

- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональ-
ної структури управління Товариством;

- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, пред-
ставництв, дочірніх підприємств;

- аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх 
підприємств Товариства в цілому;

- визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;
- розробка пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших 

внутрішніх документів Товариства;
- внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та 

представництв, розробка планів їх діяльності;
- розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому 

числі інших господарських товариств, будь – яких юридичних осіб;
- попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний загальних 

зборів учасників Товариства;
- здійснення підготовки чергових та позачергових загальних зборів учасників Това-

риства, включаючи підготовку необхідних пропозицій і документів та прийняття рішен-
ня про дату скликання та порядок денний загальних зборів учасників Товариства;

- підготовка щорічного виробничо–фінансового плану, кошторису витрат, 
штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлен-
ня показників, розмірів та строків їх преміювання;

- затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів То-

вариства;
- вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.
7.8.2. Засідання дирекції скликаються Генеральним директором Товариства, 

якщо на них присутні не менш ніж 50% її членів. Рішення дирекції приймаються 
простою більшістю голосів. В разі рівного розподілу голосів членів дирекції, голос 
Генерального директора є вирішальним.

7.8.3. Позачергові засідання дирекції скликаються на вимогу Генерального 
директора або будь - кого з членів дирекції Товариства.

7.9. Генеральний директор за посадою входить до складу дирекції Товари-
ства. Кількісний склад членів дирекції та посадові особи, які входять до складу 
дирекції визначаються загальними зборами.

7.9.1. Генеральний директор призначається та відкликається зборами учас-
ників Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання дiяльностi Товари-
ства, за виключенням тих, які вiднесенi до виключної компетенції зборів учасни-
ків та дирекції. Збори учасників можуть приймати рішення про передачу частини 
повноважень, які їм належать, в компетенцію Генерального директора. 
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Генеральний директор пiдзвiтний зборам учасників i організовує виконання 
його рішень. Генеральний директор має право першого підпису будь – яких до-
кументів від імені Товариства.

Генеральний директор не має права приймати рішення, обов’язкові для учас-
ників Товариства.

7.9.2. Генеральний директор:
7.9.2.1. Призначається зборами учасників на невизначений строк і здійснює 

керівництво діяльністю Товариства та дирекції.
7.9.2.2. Видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в компетенцію 

Товариства.
7.9.2.3. Представляє Товариство без довіреності у відносинах з будь – якими 

українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, від імені Товари-
ства укладає в країні та за кордоном всі види правочинів, договори та інші угоди, які 
не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього 
статуту. В разі необхідності, користується правом першого підпису на банківських 
документах. Підпис Генерального директора на будь – яких документах, що стосу-
ються Товариства підтверджується відбитком круглої печатки Товариства.

7.9.2.4. Забезпечує розробку та виконання перспективних планів Товариства;
7.9.2.5. Організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів, надає 

звіти про їх виконання;
7.9.2.6. Надає Голові Товариства пропозиції щодо порядку формування та 

розподілу резервного та інших фондів.
7.9.2.7. Розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням об-

межень встановлених цим Статутом.
7.9.2.8. Затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом 
на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при цьому 
їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та 
трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, на-
кладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття 
цих стягнень.

7.9.2.9. Визначає осіб, які мають право другого підписів на платіжних дорученнях;
Генеральний директор Товариства має право безпосередньо звертатися до 

учасників Товариства по будь – якому питанню діяльності Товариства. 
7.9.2.10. Видає довіреності на передоручення частину своїх повноважень ін-

шим особам та на здійснення юридичних дій від імені Товариства.
7.9.2.11. Призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та 

структурних підрозділів Товариства.
7.9.2.12. Генеральний директор Товариства має інші права та обов’язки, по-

кладені на нього загальними зборами та здійснює інші дії для досягнення мети 
діяльності Товариства. 

7.10. Члени дирекції зобов'язані:
- діяти від імені Товариства у межах, передбачених чинним законодавством і 

Статутом Товариства;
- відповідати за дотримання статуту і внутрішніх документів, що регламенту-

ють роботу Товариства;
- відповідати за дотримання прав учасників і членів трудового колективу, ви-

значених статутом і іншими внутрішніми документами Товариства;
- сприяти успішній діяльності Товариства;
- відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товари-

ства і нести відповідальність за її розголошення.
- зберігати комерційну таємницю тих підприємств, організацій, установ, з яки-

ми Товариство має ділові відносини;
- не використовувати знання комерційної таємниці для заняття будь-якою ді-

яльністю, що як конкурентна дія може завдати шкоди Товариству.
- не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства і не 

починати будь-які дії, що суперечать інтересам Товариства;
- виконувати дії по управлінню справами Товариства виключно в межах по-

вноважень, наданих Статутом.
7.11. Дирекція та члени дирекції несуть персональну відповідальність за сво-

єчасне та повне виконання рішень зборів учасників, якщо вони не суперечать 
чинному законодавству і Статуту Товариства.

Члени дирекції, у випадку невиконання або неналежного виконання ними сво-
їх обов'язків, несуть дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність від-
повідно до діючого законодавства України.

7.12. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова зборів То-
вариства, Генеральний директор, члени дирекції, голова ревізійної комісії.

Посадовими особами органів управління Товариства не можуть бути особи, пере-
раховані в абзаці третьому статті 23 Закону України «Про господарські товариства».

Посадові особи відповідають за нанесені Товариству збитки згідно з діючим 
законодавством України.

7.13. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснюється Ревізійною ко-
місією, утвореною зборами Учасників Товариства в кількості не менше 3-х осіб, 
чи з залученням сторонньої аудиторської служби. Члени виконавчого органу не 
можуть бути членами Ревізійної комісії.

Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства проводиться Ревізійною 
комісією за дорученням зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учас-
ників Товариства. Ревізійна комісія має право вимагання від виконавчого органу 
Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших до-
кументів, особистих пояснень.

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому ор-
гану Товариства.

Ревізійна комісія складає, висновки за річним звітом та балансом. Без висно-
вків ревізійної комісії Товариство не має права затверджувати баланс. Ревізійна 
комісія має право вимагати позачергового скликання зборів Учасників у випадку, 
якщо виникла загроза існуванню Товариства або виявлено зловживання посадо-
вими особами Товариства.»

1.6. предмет та мета діяльності
Витяг із Статуту ТОВ «РУШ»:
«Стаття 2. мета та предмет дІялЬноСтІ.
2.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту. Товариство створено з метою здійснен-
ня ринкових взаємовідносин і отримання прибутку на основі задоволення потреб 
громадян, колективних, державних і інших підприємств, установ і організацій в 
продукції, що виробляється, товарах, послугах, що надаються, в сферах визна-
чуваних предметом діяльності.

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь 
Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить законодавство про товари-
ство, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

2.2. Предметом дiяльностi Товариства є:
- оптова торгівля без конкретної спеціалізації;
- інші види оптової торгівлі;
- надання послуг складування, передпродажної підготовки та транспортуван-

ня грузів для клієнтів;
- транспортна обробка вантажів;
- посередництво у оптовій торгівлі різними групами товарів;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- робота з базами даних;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- маркетингові дослідження та керівництво підприємствами
- виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
- дiяльнiсть в сферi громадського харчування (створення та експлуатацiя у 

встановленому порядку кафе, барiв, ресторанiв i т.д.);
- виготовлення меблів;
- промислове виробництво продукції матеріально – технічного призначення;
- роботи по наладці, шефмонтажу та ремонту технологічного обладнання 

промислових підприємств, інших організацій та приватних осіб;
- оптова та роздрібна торгівля верстатами;
- оптова та роздрібна торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- виробництво, реалізація, монтаж, ремонт та технічне обслуговування вер-

статів для оброблення металу;
- виробництво, реалізація, монтаж, ремонт та технічне обслуговування машин 

та устаткування для металургії;
- енергообстеження та енергоаудит цивільних та промислових об’єктів;
- виконання проектних робіт в енергетиці та теплоенергетиці;
- проведення наукових, вишукувальних робіт в енергетиці та теплоенергетиці;
- участь в реалізації науково – технічних програм, направлених на вирішення 

проблем екології та ерегоресурсозберігання;
- виконання наукових, науково – дослідних, проектно – конструкторських, про-

ектно- вишукувальних, геолого – геодезичних робіт і впровадження їх результатів;
- проектування енергетичних установок, установок по використанню вторинних 

ерергетичних ресурсів, установок водопідготовок і систем очистки сточних вод;
- виконання будівельно – монтажних і пуско – налагоджувальних робіт промис-

лових, цивільних об’єктів, у тому числі котельних установок і сосудів під тиском;
- проектування систем газопостачання тиском до 1,2МПс;
- будівельні, монтажні, пуско – налагоджувальні роботи систем газопостачан-

ня тиском до 1,2 МПс;
- проведення науково – дослідних, науково – технічних, проектнопошукових, 

дослідно – експериментальних, природозберігаючих, конструкторсько – техноло-
гічних та інших робіт в усіх галузях науки і техніки, а також проведення незалеж-
ної технічної експертизи;

- програмне і технічне обслуговування обчислювальних комплексів;
- ремонт та технічне обслуговування електронної техніки;
- розробка проектно – кошторисної документації для об’єктів будівництва;
- проведення експертиз проектно – кошторисної документації;
- авторський нагляд за будівництвом об’єктів цивільного та промислового 

призначення;
- наукові розробки електронних приладів, монтаж, налагодження, втілення їх 

у виробництво;
- будівельно-монтажні роботи;
- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування;
- торгово - закупiвельна дiяльнiсть (в т.ч. оптова i роздрiбна торгiвля, створен-

ня мережi власних магазинiв);
- оптова торгiвля продовольчими, непродовольчими товарами, продукцiєю 

виробничо-технiчного призначення, сільськогосподарською продукцією, в тому 
числі обладнанням для електроенергетики і нафтогазового комплексу;

- оптова та роздрiбна торгiвля нафтою, нафтопродуктами, паливно – мас-
тильними матеріалами, енергоносiями та електроенергiєю, металопрокатом та 
виробами з металу, картонними виробами;

- оптова торгівля виробами хімічної промисловості, в тому числі поліпропіле-
ном, полістіролом та ін.;

- оптова та роздрiбна торгiвля горiлчаними та тютюновими виробами;
- оптова та розбрібна торгiвля предметами гiгiєни, побутової хiмiї, косметич-

ними та парфумерними товарами;
- роздрiбна торгiвля продовольчими та непродовольчими товарами;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до 

інших групувань;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продоволь-

чого асортименту; 
- здавання під найм нерухомого майна виробничо – технічного та культурного 

призначення;
- здавання під найм нерухомості невиробничого призначення;
- здавання під найм автомобілів;
- здавання під найм інших транспортних засобів;
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- здавання під найм машин та устаткування;
- фінансовий лізинг;
- надання приміщень та обладнання в оренду, в тім числі з правом викупу;
- закупка сiльгосппродукцiї, ТНС, продукцiї виробничо - технiчного призначен-

ня у населення як за безготiвковий так i за готiвковий розрахунок;
- переробка сiльськогосподарської i м’ясомолочної продукцiї, в тому числi i на 

власних переробних потужностях i реалiзацiя продукцiї їх переробки;
- дизайнерські послуги;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- посередницькi послуги при купiвлi-продажу продукцiї виробничо-технiчного 

призначення;
- посередницькi послуги при купiвлi-продажу продукцiї сiльськогосподарського 

виробництва;
- посередницькi послуги при купiвлi-продажу товарiв народного споживання;
- виробництво господарських товарів, метизів (цвяхів, дроту, сітки), товарів 

побутової хімії;
- надання в оренду (в тому числі і з правом викупу) приміщень, будівель, спо-

руд, інвентарю, обладнання та ін.;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання 

юридичним та фізичним особам;
- оптова торгівля необробленими чорними та кольоровими металами;
- оптова торгівля автотоварами;
- органiзацiя комерцiйних вистав, ярмарок, аукцiонiв, торгiв, бiзнес-шоу програм;
- iнформацiйно-аналiтична служба;
- юридичнi послуги фiзичним та юридичним особам;
- транспортнi послуги на спецiалiзованих видах транспорту;
- роботи по наладцi, шефмонтажу та ремонту складного технологiчного об-

ладнання промислових пiдприємств та iнших органiзацiй та приватних осiб;
- посередницькi послуги при будiвництвi та ремонту;
- iнженернi вишукування;
- проектнi роботи;
- виробництво будiвельних та вiддiлочних матерiалiв;
- будiвельно - монтажнi роботи;
- iнженирiнговi роботи у будiвництвi;
- будівельно – монтажні, ізоляційні, ремонтні та реставраційні роботи, буді-

вельні роботи за кордоном з сировини та матеріалів, вироблених на Україні;
- будівництво та ремонт, запровадження в експлуатацію, реалізація об’єктів 

житлового та промислового будівництва; 
- будівництво та ремонт під’їздних залізничних шляхів та стрілочних переводів;
- будівництво та ремонт автошляхів;
- будівництво трубопроводів різного призначення;
- виконання функції генерального підрядника у будівництві;
- надання побутових послуг населенню;
- здiйснення транспортно-експедицiйної дiяльностi;
- консультацiї стосовно перевезень будь-якими видами транспорту;
- надання консультацiйних послуг по питанням маркетингу, коньюнктурно-

комерцiйної iнформацiї,
- створення автоматизованих систем, обробка даних, поставка та сервiсне 

обслуговування обчислювальної технiки, систем телефаксового зв’язку, оргтехнiки 
i запасних частин до них, створення i торгiвля науково-ємкістною програмною 
продукцiєю, приладами, системами супутникового зв’язку, винахiд промислових 
зразкiв, якi є власнiстю Товариства або переданих йому iншими пiдприємствами, 
в тому числi iноземними фiрмами на пiдставi укладених угод;

- науковi дослiдження;
- проектно-конструкторськi роботи;
- розробка та впровадження ноу-хау;
- пiдбiр, оцiнка та навчання менеджерiв для українських та закордонних фiрм 

та представництв;
- здiйснення видавничої дiяльностi по пiдготовцi та випуску iнформацiйно-

комерцiйних, науково-методичних, рекламних матерiалiв, та iншої полiграфiчної 
продукцiї;

- надання представницьких послуг;
- виконання брокерських та дiлерських послуг;
- фасовка та упаковка продуктiв харчування;
- упаковка та фасовка будiвельних матерiалiв;
- органiзацiя i утримання готелiв, мотелiв, кемпiнгiв, платних автостоянок;

- операцiї з нерухомiстю, послуги рiелтера;
- експертнi послуги при оцiнцi житлових та нежитлових споруд та примiщеннь, 

авто-, мототехнiки, водного та морського транспорту;
- створення iнформацiйно-довiдкової служби;
- рекламно-видавнича діяльність, видання газет, журналів та інших видів по-

ліграфічної продукції;
- виробництво рекламної, презентаційної, художньої, аудіо-, відео-, теле-, ра-

діо- та анімаційної продукції;
- організація і проведення рекламних компаній, інформаційних, соціологічних 

і маркетингових досліджень;
- реклама у засобах масової інформації, книгах, каталогах, календарях та ін-

ших друкованих, відео-, теле-, аудіо носіях;
- реклама в електронних засобах зв’язку;
- посередницька агентська і торгівельна діяльність, в т.ч. у засобах масової 

інформації та інших засобах реклами;
- формування баз даних прямої поштової кореспонденції;
- послуги прямої поштової розсилки;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним тран-

спортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 

транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- експедиційні послуги при перевезеннях вантажів будь - яким видом тран-

спорту; 
- органiзацiя автогосподарств, автотранспортних послуг, та автомобiльно-

технiчного обслуговування;
- ремонт, вiдновлення, реалiзацiя i сервiсне обслуговування автотранспорту;
- продаж та здавання в оренду (найм) майна виробничо - технічного призна-

чення;
- послуги в сферi реклами та маркетингу;
- проведення тренінгів та семінарів по різноманітним тематикам;
- організація курсів по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, проведен-

ня лекцій, симпозіумів та інших заходів;
- консалтингова діяльність;
- іноваційно – виробнича діяльність по створенню інфраструктури впрова-

дження передових технологій у промисловості та сільському господарстві;
- проведення науково – дослідних робіт з метою інтесифікації та оптимізації 

сільского господарства та промисловості;
- проведення робіт по залученню та розміщенню іноземних інвестицій;
- надання послуг юридичного, інформаційного та маркетингового характеру, 

посередницька діяльність;
- наладка програмного забезпечення;
- укладенння договорiв вiдповiдального зберiгання;
- зовнiшнь-економiчна дiяльнiсть (експортно-iмпортнi операцiї);
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника; 
- здiйснення обмiну валют згiдно дiючого законодавства;
- інша діяльність, не заборонена законодавством.
2.3. На види дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню або патентуванню, Това-

риство придбає лiцензiї та патенти у порядку, встановленому дiючим законодав-
ством. »

1.7. розмір статутного капіталу (на дату прийняття рішення про розмі-
щення)

Розмір Статутного капіталу на 24.12.2013р. становить 10 000 000,00 (десять 
мільйонів) гривень 00 копійок. На дату прийняття рішення Статутний капітал 
оплачений повністю.

1.8. розмір власного капіталу (на останню звітну дату, що передує даті 
прийняття рішення про розміщення)

Розмір Власного капіталу на 30.09.2013р. становить 64 186 559,48 грн. (шіст-
десят чотири мільйони сто вісімдесят шість тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять гри-
вень 48 копійок).

1.9. Чисельність штатних працівників 
Станом на 30.09.2013р. штатна чисельність працівників, які працюють в Емі-

тента становить 2 945 працівників.
1.10. Чисельність акціонерів
Емітент не є акціонерним товариством.

1.11. відомості про посадових осіб емітента

п.І.Б.
посада у емітента та 
посада на основному 

місці роботи 

Стаж роботи на 
даній посаді

рік 
народження освіта Кваліфікація

Загальний 
виробничий 

стаж

посада (посади) на попередніх місцях 
роботи за останні 5 років

Шостак Руслан 
Станіславо-вич

Генеральний директор,
Член дирекції ТОВ «РУШ»

5р.8м. 1973 р. Вища Економіст 23р. з 08.12.06 р. по теперішній час – гене-
ральний директор ТОВ «РУШ»

Шевченко Ольга 
Анатоліївна

Виконавчий директор,
Член дирекції
ТОВ «РУШ»

.
2м.

1965 р. Вища Економіст 
- математик

26р. з 01.10.06 р. по 21.01.10 р. – Директор з 
продажу ТОВ «РУШ»;

з 22.01.10р. по 12.08.13р. – Операційний 
директор ТОВ «РУШ»

з 12.08.13р. по теперішній час – Виконав-
чий директор ТОВ «РУШ»

Воленко Лілія 
Василівна

Фінансовий директор,
Член дирекції
ТОВ «РУШ»

4р.1м. 1967 р. Вища Інженер-
математик, 

магістр 
фінансів

23р. з 02.05.08 р. по 30.04.09 р. – фінансовий 
директор ТОВ «КОМПАНІЯ АКУСТІКА»;
з 21.05.09 р. по 09.08.09 р. – заступник 
генерального директора з фінансових 

питань ТОВ «РУШ»;
з 10.08.09 р. по теперішній час – фінан-

совий директор ТОВ «РУШ»
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Півень Владислав 
Володимирович

Директор з інформаційних 
технологій,

Член дирекції ТОВ «РУШ»

7р.2м. 1973 р. Вища Інженер-
механік

19р. з 01.07.06 р. по теперішній час – дирек-
тор з інформаційних технологій 

ТОВ «РУШ»
Кацеба Марина 
Миколаївна

Директор з продажу,
Член дирекції
ТОВ «РУШ»

3р.8м. 1974 р. Вища Інженер по 
автоматизації

15р. з 01.05.06 р. по 21.01.10 р. – директор з 
продажу лінії магазинів «Ева» 

ТОВ «РУШ»;
з 22.01.10 р. по теперішній час – дирек-

тор з продажу ТОВ «РУШ»
Печериця Інна 
Худувна

Директор з персоналу,
Член дирекції
ТОВ «РУШ»

3р.8м. 1971 р. Вища Вчитель 
начальних 

класів, 
психолог

16р. з 01.11.04 р. по 15.01.09 р. – директор по 
кадрам ТОВ «Віст-Сервіс»;

з 16.01.09 р. по теперішній час – дирек-
тор з персоналу ТОВ «РУШ»

Заболотна Оксана 
Миколаївна

Директор департаменту 
розвитку та забезпечення

Член дирекції
ТОВ «РУШ»

4р.3м. 1976 р. Вища Фахівець із 
стандартизації, 
сертифікації та 

якості

16р. з 01.12.06 р. по 31.07.07 р. – менеджер 
відділу закупок ПП Тарасенко О.С.;

з 01.08.07 р. по 20.12.07 р. – начальник 
відділу продаж ПП Тарасенко О.С.;

з 24.12.07 р. по 05.05.08 р. – начальник 
відділу з розвитку мережі та 

матеріально-технічного забезпечення 
ТОВ «САН ФАСОН»;

з 06.05.08 р. по 02.03.09 р. – начальник 
управління геомаркетингу ТОВ «РУШ»;
з 03.03.09 р. по 29.05.09р. – заступник 

директора ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ 
СТАНДАРТ»;

з 01.06.09 р. по теперішній час – дирек-
тор департаменту з розвитку та 

забезпечення ТОВ «РУШ»
Собкова Ірина 
Володимирівна

Голова ревізійної комісії 
ТОВ «РУШ»

Начальник управління 
аудиту і контролю ТОВ 

«Руш-Індастріал»

6р.9м. 1955 р. Середньо-
спеціальна

Бухгалтер 40р. з 01.09.06р. по 22.01.10 р. – начальник 
управління аудиту та контролю 

ТОВ «РУШ»;
з 08.12.06 р. по теперішній час – голова 

ревізійної комісії ТОВ «РУШ»;
з 25.01.10 р. по теперішній час – началь-

ник управління аудиту та контролю 
ТОВ «Омега»

Смірнова Галина 
Василівна

Заступник Генерального 
директора з комерційних 
та маркетингових питань 

Член дирекції
ТОВ «РУШ»

1р.8м. 1966 р. Вища Хімік, 
менеджмент 
організацій

23р. з 01.04.05 р. по 30.11.11р. – генеральний 
директор ТОВ «Стиль Д»; з 30.01.12 р. 

по теперішній час – заступник Генераль-
ного директора з комерційних та 

маркетингових питань ТОВ «РУШ»
Гаркуша Юлія 
Євгенівна

Головний бухгалтер
ТОВ «РУШ»

6м. 1974 р. Вища Спеціаліст з 
економіки та 
підприємни-

цтва

20р. з 19.05.06р. по 14.05.08р. – заступник 
директора по економіці та фінансам 

ТОВ «Віст-Сервіс»
з 15.05.08р. по 05.04.13р. – головний 
бухгалтер ТОВ «Компанія Акустика»

з 08.04.13р. по теперішній час – голов-
ний бухгалтер ТОВ «РУШ»

Янковський 
Олександр 
Костянтинович

Директор з юридичних 
питань 

Член дирекції
ТОВ «РУШ»

2р.1м. 1980р. Вища Юрист 13р. з 04.05.07р. по 14.05.09р. – начальник 
юридичного відділу ТОВ «Евросеть»

з 15.05.09р. по 19.08.11р. – начальник 
юридичного департаменту ТОВ «ДЦ 

Україна»
з 23.08.11 р. по теперішній час – Дирек-

тор з юридичних питань ТОВ «РУШ»
1.12. відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу 

емітента
Середня місячна заробітна плата членів виконавчого органу за 2012 рік скла-

ла 5 139,90 грн. (п’ять тисяч сто тридцять дев’ять гривень дев’яносто копійок). 
Середня місячна заробітна плата членів виконавчого органу за 3-й квартал 2013 
року склала 12 217,97 грн. (дванадцять тисяч двісті сімнадцять гривень дев’яносто 
сім копійок).

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:
2.1. перелік ліцензій (дозволів) емітента 
Відсутні.
2.2. опис діяльності емітента станом на 30.09.2013 року
2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює 

діяльність емітент, сезонний характер виробництва
За даними Державного комітету статистики України, обсяг роздрібного 

товарообороту вітчизняних підприємств у січні-листопаді 2013 зріс в  
порівнянних цінах на 5,5 % порівняно з січнем-листопадом 2012 року, 
 до 387,402 млрд. грн. Парфумерно-косметичний ринок на сьогоднішній день 
характеризується тенденціями зміни структури продаж. Зменшується доля 
так званої «неорганізованої роздрібної торгівлі», збільшується доля непря-
мих та прямих продаж. За даними «AC Nielsen» , у 2012 році, відбулося 
збільшення реалізації парфумерно-косметичної продукції, що реалізується 
через супермаркети на 14%, відкриті ринки знизилися на 2,9% в грошовому 
вираженні. Вартість продажу магазинів парфумів та товарів для дому збіль-
шилася на 28,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За да-
ними компанії «Euromonitor» обсяг ринку парфумерно-косметичної продукції 
у категоріях Красота та персональний догляд, догляд за оселею та  
паперово-гігієнічна продукція в Україні за 2012 рік склав 41,6 млрд. грн. Об-
сяг даного ринку у 2011році склав 38,1 млрд. грн., а в 2010 році – склав  
34,4 млрд. грн.

Фактор сезонності має незначний вплив, за винятком грудня та березня, де 
спостерігається стабільне зростання обсягів продажу в 1,5-1,7 раз порівняно се-
редньомісячними показниками.

2.2.2. обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що 
виробляє (здійснює) емітент
Показник 2011 рік,

тис. грн.
2012 рік,
тис. грн.

3 квартал
2013 року, тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції, 
тис. грн.

1 139 281 1 490 366 1 367 323

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції, тис. грн.

952 621 1 262 764 1 146 329

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 326 277 456 421 378 548
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 7 778 15 360 14 003

2.2.3. ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що ви-
робляє (здійснює) емітент

ТОВ «РУШ» представляє мережу магазинів «лінія магазинів EVA» – це мага-
зини самообслуговування площею від 75 до 380 кв. м. Цільовими покупцями ма-
газинів є жінки в віці від 25 до 50 років, рівень доходу середній та середній мінус, 
визначені представники соціальних класів С1 та С2 по класифікації ESOMAR. У 
асортиментному ряду магазинів основними групами товарів є: декоративна кос-
метика, парфуми, засоби по догляду за обличчям та тілом, засоби догляду за 
волоссям, жіноча гігієна, засоби по догляду за ротовою порожниною, побутова 
хімія, біжутерія та аксесуари, паперово-гігієнічні вироби, дезодоранти, засоби 
для гоління, засоби для миття тіла, аксесуари по догляду за взуття та одягом.

Станом на 30.11.2013 року мережа «лінія магазинів EVA» нараховує 209 ма-
газинів, торгівельною площею 37 801,9 кв. м. Станом на 30.09.2013 року мережа 
нараховувала 206 магазинів, торгівельною площею 37 372,7 кв. м.

Торгівельні точки «лінія магазинів EVA» відкриті в обласних центрах України і 
великих містах, а саме: Дніпропетровська область – 47 торгівельних точок;  
м. Запоріжжя – 15 торгівельних точок; Донецька область – 40 торгівельних точок; 
м. Київ – 43 торгівельних точок; Одеська область – 37 торгівельні точки; м. Харків – 
15 торгівельних точок; м. Черкаси – 3 торгівельні точки; м. Кременчук – 1 торгі-
вельна точка; м. Кіровоград – 3 торгівельні точки; м. Суми – 3 торгівельні точки, 
м. Миколаїв – 2 торгівельні точки.
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2.2.4. основні конкуренти емітента
Конкурентне середовище мережі магазинів Емітента «лінія магазинів EVA» в 

основному складається зі спеціалізованих мереж, товарні кошики яких цілком чи 
частково пересікаються з товарним кошиком «лінія магазинів EVA».

Дискаунтери та супермаркети не оцінюються як основні конкуренти, тому що 
лояльність споживачів парфумерно-косметичної продукції до спеціалізованих 
магазинів вища, ніж до супермаркетів.

До основних конкурентів ТОВ «РУШ» відносяться: торгівельні мережі 
«Watsons», «КОСМО», «ПРОСТОР».

2.3. обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
Обсяг поточних фінансових інвестицій ТОВ «РУШ» станом на 30.09.2013 року, 

згідно балансу, складає 15 842 тис. грн.:
 Назва підприємства  Балансова/номінальна

 вартість, тис. грн.
 Фінансові інвестиції

 ТОВ «РУШ»  10 893  Облігації 
 ПАТ ЗНВКІФ «Сертеза»  4 949  Акції

Довгострокові фінансові інвестиції становлять (які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств) – 0,0 грн., інші фінансові інвестиції станов-
лять – 9 443 тис. грн.)
 Назва підприємства  Балансова/номінальна

 вартість, тис. грн.
 Фінансові інвестиції

 ТОВ «Варус-Логістик»  1 400  Вексель
 ТОВ «Варус-Логістик»  788  Вексель
 ТОВ «Варус-Логістик»  7 255  Вексель

2.4. відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою біль-
ше ніж 10% статутного капіталу 

ТОВ «РУШ» не володіє часткою більше ніж 10% статутного капіталу в інших 
юридичних особах.

2.5. відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені підрозділи емітента

Станом на 30.09.2013 року Емітент не має філій, представництв та дочірніх 
підприємств.

2.6. відомість про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, 
асоціаціях 

Емітент не бере участь у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях.
2.7. політика щодо досліджень та розробок
Політика ТОВ «РУШ» щодо досліджень та розробок включає наступні страте-

гічні напрямки:
 визначення можливостей та загроз зовнішнього середовища на ринку регіонів, • 

які виступають пріоритетними при розширенні торгівельної мережі ТОВ «РУШ»;
 визначення сильних та слабких сторін ТОВ «РУШ» стосовно основних кон-• 

курентів;
 розвиток основних конкурентних переваг ТОВ «РУШ».• 

З метою забезпечення ефективного виконання зазначених напрямів політи-• 
ки досліджень та розробок, ТОВ «РУШ» здійснює дослідження та аналіз:

 поточної ринкової ситуації та основних тенденцій її розвитку;• 
 переваг та недоліків основних конкурентів ТОВ «РУШ»;• 
 множини факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, їх впливу на • 

загальну ситуацію та кон’юнктуру ринку;
 нових форматів торгівлі, методів здійснення маркетингової та торгівельної • 

політики, основних практичних здобутків у сфері торгівлі та маркетингу.
Дослідницька політика ТОВ «РУШ» реалізується в процесі здійснення госпо-

дарської діяльності, носить поточний, періодичний або стратегічний характер 
та спрямована на досягнення поточних, періодичних або стратегічних цілей 
ТОВ «РУШ».

2.8. можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента
Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента
Ризики, що можуть впливати на діяльність ТОВ «РУШ» це: економічні, полі-

тичні, соціальні ризики, форс-мажорні обставини, конкуренція тощо. Серед них 
основними є:

• нестабільність законодавчої бази, пов’язана з регулюванням питань ціноут-
ворення; питання податкової політики;

• ризик кризових явищ на фінансовому ринку;
• ризик зростання вартості позикових коштів на фінансовому ринку України 

(для зниження частки даних ризиків Емітент подовжує основну частину існуючого 
кредитного портфеля і частково фіксує вартість позикових коштів);

• ризик, пов’язаний зі зміною кон’юнктури ринку, в якому діє ТОВ «РУШ». Цей 
ризик є передбачуваним та регулярно відслідковується та оцінюється Емітентом;

• макроекономічні та форс-мажорні обставини;
• непередбачувані економічні кризи, стихійні лиха, екологічні катастрофи;
• непередбачувані політичні події, що мають негативний вплив на діяльність 

Емітента.
Зазначені фактори можуть призвести до зменшення обсягів товарообігу та 

призвести до зменшення прибутку ТОВ «РУШ». Для уникнення перелічених ризи-
ків, Емітент проводить оцінку рівня ризику, розробляє заходи щодо нейтралізації 
та компенсації можливих негативних наслідків.

2.9. перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки
ТОВ «РУШ» планує подальше розширення мережі торгівельних точок «лінія 

магазинів EVA» та збільшення обсягів товарообороту, в тому числі за рахунок 
виведення на ринок власних торгових марок.

2.10. відомості про провадження у справі про банкрутство або про за-
стосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб’єкта госпо-
дарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом 
трьох років, що передували року випуску облігацій

Станом на 30.09.2013 року ТОВ «РУШ» не знаходиться в процесі банкрутства 
та здійснює підприємницьку діяльність згідно діючого законодавства України, 
протягом останніх трьох років провадження щодо банкрутства або застосування 
санації у відношенні підприємства не проводилось.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання емітента 
а) Грошові зобов’язання, які існують на 24.12.2013 року

№ п/п
 номер і дата 

укладання 
правочину

вид правочи-
ну Кредитор Сумма 

зобов’язання
валюта 

зобов’язання
Строк і порядок виконання 

зобов’язання погашена сума остаточна сума 
зобов’язання

1 № 56 від 12.06.13 Кредитна лінія ПАТ «ВТБ Банк» 27 681 000,00 грн. 13.12.2014р. – щомісячно 
рівними 

частинами

2 129 307,69 25 551 692,31

2 № 4 від 18.09.13 Кредит у формі 
овердрафту

ПАТ «ВТБ Банк» 5 000 000,00 грн. 17.09.2014р. – в кінці строку 5 000 000,00 0,00

3 № 6.6-71 від 
24.10.05

Кредит ПАТ «ПУМБ» 16 152 365,00 грн. 31.12.2015р. – грудень 2014 , 
остаточно 

в кінці строку

1 000 000,00 15 152 365,00

4 DNI-22-103/13 від 
21.03.13

Кредит ПАТ «ПУМБ» 19 024 792,12 грн. 25.12.2017р. – щомісячними 
платежами останні два роки 

кредиту 

0,00 19 024 792,12

5 DNI-22-938/12 від 
23.05.12

Кредит 
у формі 

овердрафту

ПАТ «ПУМБ» 7 500 000,00 грн. 22.05.2014р. – в кінці строку 7 500 000,00 0,00

6 № 5 К-Н від 26.05.10 Кредитна лінія ПАТ «Дельта 
Банк»

21 300 361,04 грн. 31.08.2016р. – березень та 
грудні 2014-2015рр. щомісячно 

з березня по серпень 2016

2 130 000,00 19 170 361,04

7 № 199Ю від 
18.06.13

Кредитна лінія ПАТ «ФИДО-
БАНК»

16 100 000,00 грн. 17.06.2016р. – щомісячно 
останній рік кредитування

0,00 16 100 000,00

8 № 06.1-НКЛ-04 від 
31.05.10

Кредитна лінія ПАТ «Укрсоц-
банк»

6 118 382,40 грн. 31.12.2015р. – щоквартально 
рівними частинами

2 039 460,80 4 078 921,60

9 № 52-13/31/КЛ-КБ 
від 10.10.13

Кредитна лінія АТ «Сбербанк 
Росії»

25 000 000,00 грн. 09.10.2015р. – в кінці строку 0,00 25 000 000,00

10 № 14-238 від 
17.11.09

Кредит 
у формі 

овердрафту

ПАТ «АКТАБАНК» 4 000 000,00 грн. 11.11.2014р. – в кінці строку 4 000 000,00 0,00

11 № 01-1378 від 
18.05.13

Кредитна лінія ПАТ «АКТАБАНК» 15 000 000,00 грн. 16.05.2014р. – в кінці строку 12 500 000,00 2 500 000,00

12 № 123/49/01-10 від 
28.07.10

Кредит ПАТ «ПУМБ» 
(Донгорбанк)

2 291 515,42 грн. 31.03.2014р. – щоквартально 
рівними 

частинами

2 036 902,64 254 612,78

13 № 4936 від 01.03.13 Кредитна лінія ПАТ «Укрінбанк» 2 000 000,00 Дол. США 28.12.2015р. грудень 2014, 
березень 2015,, остаточно в 

кінці строку

0 2 000 000,00

14 № 4990 від 18.11.13 Кредит 
у формі 

овердрафту

ПАТ «Укрінбанк» 4 000 000,00 грн. 12.11.2014р. – в кінці строку 4 000 000,00 0
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Рішення судів щодо вищезазначених зобов’язань відсутні.
б) Грошові зобов’язання, які не були виконані
Відсутні.

2.12. фінансова звітність емітента
Баланс емітента

на 30.09.2013р. Форма №1 (тис. грн.)

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. необоротні активи
Нематеріальні активи

1000 22 926 23 077 

первісна вартість 1001  27 227  29 808 
накопичена амортизація 1002  4 301  6 731 
Незавершені капітальні інвестиції 1005  14 026  14 635 
Основні засоби 1010  111 264  140 061 
первісна вартість 1011  168 931  209 196 
знос 1012  57 667  69 135 
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції 1035  9 443 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045  967  967 
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом i 1095  149 183  188 183 
ii. оборотні активи
Запаси

1100 251 176 339 334 

Виробничі запаси 1101  27 156  45 816 
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104  224 020  293 518 
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125  46 188  73 386 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 6 181 7 796 

з бюджетом 1135  80  3 822 
у тому числі з податку на прибуток 1136  3 821 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155  5 408  4 859 
Поточні фінансові інвестиції 1160  22 765  15 842 
Гроші та їх еквіваленти 1165  35 862  6 528 
Готівка 1166  1 042  1 264 
Рахунки в банках 1167  3 253  244
Витрати майбутніх періодів 1170  849  479 
Інші оборотні активи 1190  443  966 
Усього за розділом ii 1195  368 952  453 012 
iii. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200

Баланс 1300  518 135  641 195 

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітно го 
періоду

1 2 3 4
i. власний капітал
Зареєстрований капітал

1400 10 000 10 000 

Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410  11 394  11 394 
Резервний капітал 1415  1 640  1 640 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27 150  41 153 
Неоплачений капітал 1425  ( )  (  )
Вилучений капітал 1430  ( )  (  )
Усього за розділом i 1495  50 184  64 187 
ii. довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Довгострокові кредити банків 1510  2 294  92 241 
Інші довгострокові зобов’язання 1515  40 867  40 000 
Довгострокові забезпечення 1520  2 942  4 231 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  2 832  4 122 
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом ii 1595  46 103  136 472 
iІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600 8 045 22 541 

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610 87 041 29 102 

товари, роботи, послуги 1615  262 964  296 639 
розрахунками з бюджетом 1620  1 761  708 
у тому числі з податку на прибуток 1621  1 608 
розрахунками зі страхування 1625  471  837 
розрахунками з оплати праці 1630  1 045  1 788 
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635  1 210  1 290 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків

1645  5  9 

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665  767  3 637 
Інші поточні зобов’язання 1690  58 539  83 985 
Усього за розділом iІІ 1695  421 848  440 536 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700

Баланс 1900  518 135  641 195 

Звіт про фінансові результати емітента
За 9 місяців 2013 року. Форма №2 (тис. грн.)

І. фІнанСовІ реЗУлЬтати

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)

2000 1146329 893393

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг)

2050 (767781) (561346)

валовий:
прибуток

2090 378548 332047

збиток 2095 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 2883 13914
Адміністративні витрати 2130 (18115) (13418)
Витрати на збут 2150 (315118) (288772)
Інші операційні витрати 2180 (9393) (8383)
фінансовий результат від 
операційної діяльності:
прибуток

2190 38805 35388

збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 168 216
Інші доходи 2240 915 101
Фінансові витрати 2250 (22993) (21946)
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 (2892) (4614)
фінансовий результат до 
оподаткування:
прибуток

2290 14003 9145

збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на 
прибуток

2300 - -

Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350 14003 9145

збиток 2355 ( - ) ( - )

ii. СУКУпний дохІд

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів

2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів

2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до 
оподаткування

2450 - -

Податок на прибуток, пов’язаний 
з іншим сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після 
оподаткування

2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 
2350, 2355 та 2460)

2465 14003 9145

iii. елементи операцІйних витрат

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 17718 12409
Витрати на оплату праці 2505 32094 23731
Відрахування на соціальні 
заходи

2510 11825 7934

Амортизація 2515 16892 13293
Інші операційні витрати 2520 264097 253206
разом 2550 342626 310573
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ІV. роЗрахУноК поКаЗниКІв приБУтКовоСтІ аКцІй

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попередньо-

го року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Баланс емітента
на 31.12.2012р. Форма №1 (тис. грн.)

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010  23 888  22 926 
первісна вартість 011  25 295  27 227 
накопичена амортизація 012  1 407  4 301 
Незавершені капітальні інвестиції 020  16 596  14 026 
Основні засоби:
залишкова вартість 030  93 228  111 264 
первісна вартість 031  144 948  168 931 
знос 032  51 720  57 667 
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045  9443    9443
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060  967  967 
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом i 080  144 122  158 626 
ii. оборотні активи
Виробничі запаси 100  27 207  27 156 
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140  200 286  224 020 
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
чиста реалізаційна вартість 160  22 906  46 188 
первісна вартість 161  23 077  46 285 
резерв сумнівних боргів 162  171  97 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170  90  80 
за виданими авансами 180  5 013  6 181 
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210  4 928  5 408 
Поточні фінансові інвестиції 220  9 593  13 322 
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230  28 189  35 862 
у тому числі в касі 231  807  1 042 
в іноземній валюті 240  2  - 
Інші оборотні активи 250  2 252  443 
Усього за розділом ii 260  300 466  358 660 
iii. витрати майбутніх періодів 270  927  849 
Баланс 280  445 515  518 135 

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. власний капітал
Статутний капітал 300  10 000  10 000 
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330  11 394  11 394 
Резервний капітал 340  864  1 640 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  12 566  27 150 
Неоплачений капітал 360  (      )  (      ) 
Вилучений капітал 370  (      )  (      ) 
Усього за розділом i 380  34 824  50 184 
ii. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400  2 701  2 832 
Інші забезпечення 410  110  110 

Цільове фінансування2 420
Усього за розділом ii 430  2 811  2 942 
iii. довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440  39 544  2 294 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450  40 000  40 000 
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470  914  867 
Усього за розділом iii 480  80 458  43 161 
iV. поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500  2 362  8 045 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510  82 651  87 041 

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530  218 189  262 964 

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540  1 074  1 210 
з бюджетом 550  823  1 761 
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570  490  471 
з оплати праці 580  1 071  1 045 
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600  1  5 
Інші поточні зобов’язання 610  20 014  58 539 
Усього за розділом iV 620  326 675  421 081 
V. доходи майбутніх періодів 630  747  767 
Баланс 640  445 515  518 135 

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ________________. 

Звіт про фінансові результати емітента
за 2012 рік. Форма №2 (тис. грн.)

i. фІнанСовІ реЗУлЬтати 

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

010 1 490 366 1 139 281

Податок на додану вартість 015 ( 226 393 ) (180 862 )
Акцизний збір 020 ( ) ( )

025 ( ) ( )
Інші вирахування з доходу 030 ( 1 209 ) ( 5 798 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

035 1 262 764 952 621

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

040 ( 806 343 ) ( 626 344 )

валовий: 
прибуток 

050 456 421 326 277

 збиток 055 ( ) ( )
Інші операційні доходи 060 12 086 9 870
у т. ч. дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподар-
ської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

161

Адміністративні витрати 070 ( 20 204 ) ( 28 415)
Витрати на збут 080 ( 384 601 ) ( 258 200)
Інші операційні витрати 090 ( 10 189 ) ( 8 564 )
у т. ч. витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподар-
ської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091

фінансові результати від операційної 
діяльності: 
прибуток 

100 53 513 40 968

 збиток 105 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 236
Інші доходи1 130 7 800 3 683
Фінансові витрати 140 ( 29 049 ) ( 27 252 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )
Інші витрати 160 ( 12 077 ) (6 788)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

165

фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 
прибуток 

170 20 423 10 611

 збиток 175 ( ) ( )

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
у т. ч. прибуток від припиненої 
діяльності та/або від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності

176
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Звіт про власний капітал
за 2012рік. Форма №4 (тис. грн.)

Стаття Код Статутний
капітал 

Пайовий
капітал 

Додатковий
вкладений капітал 

Інший додатковий
капітал 

Резервний
капітал 

Нерозподілений
прибуток 

Неоплачений
капітал 

Вилучений
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 10 000 - - 11 394 864 12 566 - - 34 824
Коригування: 
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - -
Виправлення помилок 030 - - - - - - - - -
Інші зміни 040 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на 
початок року 

050 10 000 - - 11 394 864 12 566 - - 34 824

переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 - - - - - - - - -

Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - -

у т. ч. збиток від припиненої діяльності 
та/або від переоцінки необоротних 
активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 

180 ( 5 063 ) ( 2833 )

Дохід з податку на прибуток від 
звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 
прибуток 

190 15 360 7 778

 збиток 195 ( ) ( )
Надзвичайні: 
доходи 

200

 витрати 205 ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )
Чистий: 
прибуток 

220 15 360 7 778

 збиток 225 ( ) ( )
Забезпечення матеріального заохочен-
ня

226

____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) _______.

ii. елементи операцІйних витрат

найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 16 276 13 952
Витрати на оплату праці 240 30 623 27 741 
Відрахування на соціальні заходи 250 10 323 9 199
Амортизація 260 18 045 13 659
Інші операційні витрати 270 342 277 230 628
Разом 280 417 544 295 179

iii. роЗрахУноК поКаЗниКІв приБУтКовоСтІ аКцІй 

назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 

310 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

320 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік. Форма №3 (тис. грн.)

 Стаття Код За звітний
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
i. рух коштів у результаті 
операційної діяльності
надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 1 363 709 1 028 905

Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 2 491 2 301
Повернення авансів 030 2 002 335
Установ банків відсотків за 
поточними рахунками

035 352 5

Бюджету податку на додану 
вартість

040 -

Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

045 901 795

Отримання субсидій, дотацій 050 -
Цільового фінансування 060 -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 871 41
Інші надходження 080 9 730 8 698
витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090 (1 214 421 ) (886 938 )

Авансів 095 (9 877 ) (8 119 )
Повернення авансів 100 (4 ) (12 )
Працівникам 105 (27 265 ) (24 131 )
Витрат на відрядження 110 (1 109 ) (1 642 )
Зобов’язань з податку на додану 
вартість

115 (4 761 ) (2 755 )

Зобов’язань з податку на прибуток 120 (3 501 ) (2 503 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 (12 152 ) (10 746 )
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

130 (4 640 ) (4 416 )

Цільових внесків 140 (- ) (- )
Інші витрачання 145 (30 878 ) (28 939 )
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій

71 448 70 879

Рух коштів від надзвичайних подій - -
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

71 448 70 879

1 2 3 4
ii. рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180
 необоротних активів 190 3 047 126
 майнових комплексів 200 - -
Отримані: - -
 відсотки 210 - -
 дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 (-) (-)
 необоротних активів 250 (39 600) (63 383)
 майнових комплексів 260 (-) (-)
Інші платежі 270 (-) (-)
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій

280  (36 553)  (63 257 )

Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

300  (36 553)  (63 257 )

Ш. рух коштів у результаті 
фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 - -
Отримані позики 320 21 883 40 444
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 (49 107) (35 194)
Сплачені дивіденди 350 (-) (-)
Інші платежі 360 (-) (-)
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій

370  (27 224) 5 250

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

390  (27 224) 5 250

Чистий рух коштів за звітний період 400 7 671 12 872
Залишок коштів на початок року 410 28 191 15 319
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

420 - -

Залишок коштів на кінець року 430 35 862 28 191
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Використання дооцінки необорот-
них активів

120 - - - - - - - - -

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

130 - - - - - 15 360 - - 15 360

розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди)  140 - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 - - - - - - - - -

Відрахування до Резервного 
капіталу 

160 - - - - 776 (776) - - -

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до законо-
давства  

170 - - - - - - - - -

внески учасників: 
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - -
Погашення заборгованості з 
капіталу 

190 - - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на створен-
ня спеціальних (цільових) фондів

200 - - - - - - - - -

вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)  210 - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

220 - - - - - - - - -

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

230 - - - - - - - - -

Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

250 - - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків  260 - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - -
Інші зміни  280 - - - - - - - - -
разом змін в капіталі 290 - - - - 776 14 584 - - 15 360
Залишок на кінець року 300 10 000 - - 11 394 1 640 27 150 - - 50 184

примітки до щорічної фінансової звітності
за 2012 р. Форма №5 (тис. грн.)

i. нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 
активів

Код 
ряд-
ка

Залишок на початок 
року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік Нара-

ховано 
аморти-
зації за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопиче-
на 

амортиза-
ція

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

нако-
пиче-

ної 
амор-
тизації

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопиче-
на 

амортиза-
ція

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопиче-
ної 

амортиза-
ції

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 
природними ресурсами

010 0 0

Права користування 
майном

020 0 0

Права на комерційні 
позначення

030 0 0

Права на об’єкти промисло-
вої власності

040

Авторське право та суміжні 
з ним права

050 25006 1251 2500 25 006 3751

060 0 0
Інші нематеріальні активи 070 289 156 1174 1 1 395 759 2 221 550
Разом 080 25 295 1 407 1 174 0 0 1 1 2 895 0 759 0 27 227 4 301
Гудвіл 090 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

ii. основні засоби 

Групи основних 
засобів

Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

надій-
шло за 

рік

переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)
вибуло за рік

нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни 
за рік

Залишок на 
кінець року у тому числі

первіс-
на 

(пере-
оці-

нена) 
вар-
тість

знос

пер-
вісної 
(пере-

оці-
неної) 
вар-
тості

зносу

первіс-
на 

(пере-
оці-

нена) 
вар-
тість

знос

пер-
вісної 
(пере-

оці-
неної) 
вар-
тості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оці-

нена) 
вар-
тість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0
Інвестиційна 
нерухомість

105 0 0

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель

110 0 0
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iii. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 11964 8184
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 21391 5837

Придбання (створення) нематеріальних 
активів

310 1179 5

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340 34534 14026
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

iV. фінансові інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

а. фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств

380

акції 390 4949 4949
облігації 400 3780 8373
інші 410  9443
Разом (розд. А + розд. Б) 420 8729  9443 13 322
З рядка 045 графа 4 
Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 
Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 13322
за справедливою вартістю (425) 9443
за амортизованою собівартістю (426)

V. доходи і витрати 
Найменування 

показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
а. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця 450 8 25
Реалізація інших оборотних активів 460 1416 1544
Штрафи, пені, неустойки 470 7 39
Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного 
призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 13455 11132
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 Х 56

непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
в. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 Х

Проценти 540 Х 28587
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 236 462
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 5000 5000

Доходи від об’єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600  1
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х 4527
Інші доходи і витрати 630
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) 

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними 
сторонами 

(632) %

З рядків 540 - 560 
графа 4

фінансові витрати, уключені до 
собівартості продукції основної 
діяльності

(633)

Будинки, споруди 
та передавальні 
пристрої

120 0 0

Машини та 
обладнання

130 37493 12698 9707 7545 3084 3855 39 655 13469

Транспортні 
засоби

140 949 882 37 949 919

Інструменти, 
прилади, інвентар 
(меблі)

150 28785 17803 6327 5498 3987 3812 29 614 17628

Тварини 160 0 0
Багаторічні 
насадження

170 0 0

Інші основні 
засоби

180 9125 5146 3604 1160 202 1493 11 569 6437

Бібліотечні фонди 190 0 0
Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи

200 4896 4896 2021 1183 1183 2051 5 734 5764

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди

210 0 0

Природні ресурси 220 0 0
Інвентарна тара 230 0 0
Предмети прокату 240 0 0
Інші необоротні 
матеріальні 
активи

250 63700 10295 21796 4086 747 3902 81 410 13450

Разом 260 144 948 51 720 43 455 0 0 19 472 9 203 15 150 0 0 0 168 931 57 667 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)
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Vi. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 1042
Поточний рахунок у банку 650 3253
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 

Грошові кошти в дорозі 670 31567
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 35862

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено  (691)

Vii. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік
Використано у 
звітному році

Сторновано 
невикористану суму 

у звітному році

Сума очікуваного відшкоду-
вання витрат іншою 

стороною, що врахована при 
оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець рокунараховано 

(створено)
додаткові 

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам

710 2701 2311 2180 2 832

Забезпечення наступних витрат 
на додаткове пенсійне 
забезпечення

720 0

Забезпечення наступних витрат 
на виконання гарантійних 
зобов’язань

730 0

Забезпечення наступних витрат 
на реструктуризацію

740 0

Забезпечення наступних витрат 
на виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів

750 0

760 110 110
770 0

Резерв сумнівних боргів 775 171 56 6 124 97
Разом 780 2982 2367 0 2186 124 0 3 039

Viii. Запаси 

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 5006
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810

Паливо 820 16
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850 21305
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880 829

Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910 224020
Разом 920 251176
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «За-
паси». 

iX. дебіторська заборгованість

Найменування показника Код 
рядка

Всього 
на кінець 

року

у т. ч. 
за строками непогашення

до 12 
місяців

від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, 
послуги

940 46285 45255 926 104

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 5408 5168 119 121

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 263
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

X. нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування 

показника
Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 450
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців 
за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий 
рахунок 072)

980

Xi. Будівельні контракти 
Найменування 

показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершени-
ми будівельними контрактами

1160

Xii. податок на прибуток
Найменування 

показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 5063
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220 967

на кінець звітного року 1225 967
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230

на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 5063
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 5063

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів

1242

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1243

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1253

Xiii. використання амортизаційних відрахувань 
Найменування 

показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 18045
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 
засобів

1312

з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних 
активів

1314

погашення отриманих на капітальні інвестиції 
позик

1315

1316
1317
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XiV. Біологічні активи 

Групи біологічних 
активів

Код 
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року
надій-
шло за 

рік

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності

залишок на 
кінець року зали-

шок на 
початок 

року

на-
дійш-
ло за 

рік

зміни 
вар-
тос-
ті за 
рік

вибуло 
за рік

залишок 
на кінець 

року

первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 
амор-

ти-
зація

пер-
віс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 
амор-

ти-
зація

первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
довгострокові 
біологічні активи 
- усього
в тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча худоба 1411 0 0 0
продуктивна 
худоба

1412 0 0 0

багаторічні 
насадження

1413 0 0 0

1414 0 0 0
інші довгострокові 
біологічні активи

1415 0 0 0

поточні біологічні 
активи 
- усього
  в тому числі:

1420 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

тварини на вирощу-
ванні та відгодівлі

1421 Х Х Х 0 Х 0

біологічні активи в 
стані біологічних 
перетворень (крім 
тварин на 
вирощуванні та 
відгодівлі)

1422 Х Х Х 0 Х 0

1423 Х Х Х 0 Х 0
інші поточні біологічні 
активи

1424 Х Х Х 0 Х 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетвореннями

Результат від 
первісного 
визнання Уцінка

Виручка 
від 

реалізації

Собівар-
тість 

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації первісного визнання 
та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва 
- усього

1500 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них:
пшениця

1511 ( ) ( ) ( )

соя 1512 ( ) ( ) ( )
соняшник 1513 ( ) ( ) ( )
ріпак 1514 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )
картопля 1516 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи 
рослинництва

1519 ( ) ( ) ( )

продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва 
- усього

1520 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього:
великої рогатої худоби

1531 ( ) ( ) ( )

свиней 1532 ( ) ( ) ( )
молоко 1533 ( ) ( ) ( )
вовна 1534 ( ) ( ) ( )
яйця 1535 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи 
тваринництва

1537 ( ) ( ) ( )

продукція рибництва 1538 ( ) ( ) ( )
1539 ( ) ( ) ( )

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - 
разом

1540 ( ) ( ) ( )
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Баланс емітента
на 31.12.2011р. Форма №1 (тис. грн.)

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010  6  23 888 
первісна вартість 011  87  25 295 
накопичена амортизація 012  81  1 407 
Незавершені капітальні інвестиції 020  14 238  16 596 
Основні засоби:
залишкова вартість 030  82 227  93 228 
первісна вартість 031  123 836  144 948 
знос 032  41 609  51 720 
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060  967  967 
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом i 080  97 438  134 679 
ii. оборотні активи
Виробничі запаси 100  21 753  27 207 
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140  177 605  200 286 
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
чиста реалізаційна вартість 160  37 279  22 906 
первісна вартість 161  37 635  23 077 
резерв сумнівних боргів 162  356  171 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170  669  90 
за виданими авансами 180  3 113  5 013 
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210  8 424  4 928 
Поточні фінансові інвестиції 220  22 718  19 036 
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230  15 319  28 189 
у тому числі в касі 231  627  807 
в іноземній валюті 240  -  2 
Інші оборотні активи 250  5 077  2 252 
Усього за розділом ii 260  291 957  309 909 
iii. витрати майбутніх періодів 270  513  927 
Баланс 280  389 908  445 515 

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. власний капітал
Статутний капітал 300  10 000  10 000 
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330  11 394  11 394 
Резервний капітал 340  475  864 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  5 177  12 566 
Неоплачений капітал 360  (      )  (      ) 
Вилучений капітал 370  (      )  (      ) 
Усього за розділом i 380  27 046  34 824 
ii. Забезпечення майбутніх витрат і 
платежів
Забезпечення виплат персоналу 400  1 506  2 701 
Інші забезпечення 410  110  110 
Цільове фінансування2 420
Усього за розділом ii 430  1 616  2 811 
iii. довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440  91 139  39 544 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450  40 000  40 000 
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470  18 990  914 
Усього за розділом iii 480  150 129  80 458 
iV. поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500  1 918  2 362 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510  8 165  82 651 

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530  185 939  218 189 

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540  317  1 074 
з бюджетом 550  565  823 
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570  351  490 
з оплати праці 580  908  1 071 
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600  1  1 
Інші поточні зобов’язання 610  12 296  20 014 
Усього за розділом iV 620  210 460  326 675 
V. доходи майбутніх періодів 630  657  747 
Баланс 640  389 908  445 515 

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ________________. 
Звіт про фінансові результати емітента

за 2011 рік. Форма №2 (тис. грн.)
i. фІнанСовІ реЗУлЬтати 

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

010 1 139 281 950 355

Податок на додану вартість 015 (180 862 ) (144 400 )
Акцизний збір 020 ( ) ( )

025 ( ) ( )
Інші вирахування з доходу 030 ( 5 798 ) ( 22 281 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

035 952 621 783 674

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

040 ( 626 344 ) ( 601 592 )

валовий: 
прибуток 

050 326 277 182 082

 збиток 055 ( ) ( )
Інші операційні доходи 060 9 870 59 382
у т. ч. дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних унаслідок сільсько-
господарської діяльності 

161

Адміністративні витрати 070 ( 28 415) ( 23 268)
Витрати на збут 080 ( 258 200) ( 187 799)
Інші операційні витрати 090 ( 8 564 ) ( 8 191 )
у т. ч. витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних унаслідок сільсько-
господарської діяльності 

091

фінансові результати від операційної 
діяльності: 
прибуток 

100 40 968 22 206

 збиток 105 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 461
Інші доходи1 130 3 683 142 417
Фінансові витрати 140 ( 27 252 ) ( 44 622 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )
Інші витрати 160 (6 788) (111 155)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

165

фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 
прибуток 

170 10 611 9 307

 збиток 175 ( ) ( )

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності 
та/або від переоцінки необоротних активів 
та групи вибуття унаслідок припинення 
діяльності

176 2 093

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/
або від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття унаслідок припинення 
діяльності

177 (1 212)

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 2833 ) ( 2 198 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185

Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 
прибуток 

190 7 778 7 109

 збиток 195 ( ) ( )
Надзвичайні: 
доходи 

200



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

100

Звіт про власний капітал
за 2011рік. Форма №4 (тис. грн.)

Стаття Код Статутний
капітал 

Пайовий
капітал 

Додатковий
вкладений

капітал 

Інший
додатковий

капітал 

Резервний
капітал 

Нерозподі-
лений

прибуток 

Неопла-
чений

капітал 

Вилучений
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 10 000 - - 11 394 475 5 177 - - 27 046
Коригування: 
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - -
Виправлення помилок 030 - - - - - - - - -
Інші зміни 040 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 10 000 - - 11 394 475 5 177 - - 27 046
переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - -
Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - -
Використання дооцінки необоротних активів 120 - - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - 7 778 - - 7 778
розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди)  140 - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - -
Відрахування до Резервного капіталу 160 - - - - 389 ( 389 ) - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

170 - - - - - - - - -

внески учасників: 
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - -

 витрати 205 ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )
Чистий: 
 прибуток 220 7 778 7 109
 збиток 225 ( ) ( )
Забезпечення матеріального заохочення 226

____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) _______.

ii. елементи операцІйних витрат

найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 13 952 7 670
Витрати на оплату праці 240 27 741 18 313
Відрахування на соціальні заходи 250 9 199 6 064
Амортизація 260 13 659 12 133
Інші операційні витрати 270 230 628 175 078
Разом 280 295 179 219 258

iii. роЗрахУноК поКаЗниКІв приБУтКовоСтІ аКцІй 

назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 

310 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

320 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік. Форма №3 (тис. грн.)

 Стаття Код За звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

i. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010 1 028 905 847 156

Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 2 301 1 328
Повернення авансів 030 335 11 558
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками

035 5 2

Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

045 795 50

Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 41
Інші надходження 080 8 698 7 384

витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090 (875 256) (817 048)

Авансів 095 (8 119) (10 596)
Повернення авансів 100 (12) (5 024)
Працівникам 105 (24 131) (15 859)
Витрат на відрядження 110 (1 642) (403)
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 (2 755) (2 176)
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (2 503) (1 490)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (10 746) (6 615)
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

130 (4 416) (2 259)

Цільових внесків 140 (-) (-)
Інші витрачання 145 (28 939) (36 497)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 82 561 -30 489
Рух коштів від надзвичайних подій - -
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

82 561 -30 489

1 2 4 4
ii. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180
 необоротних активів 190 141 45
 майнових комплексів 200 - -
Отримані: - -
 відсотки 210 - -
 дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 (-) (-)
 необоротних активів 250 (75 080) (14 314)
 майнових комплексів 260 (-) (-)
Інші платежі 270 (-) (-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -74 939 -14 269
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

300 -74 939 -14 269

Ш. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 - -
Отримані позики 320 40 444 110 201
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 (35 194) (61 998)
Сплачені дивіденди 350 (-) (-)
Інші платежі 360 (-) (-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 5 250 48 203
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

390 5 250 48 203

Чистий рух коштів за звітний період 400 12 872 3 445
Залишок коштів на початок року 410 15 319 11 874
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

420 - -

Залишок коштів на кінець року 430 28 191 15 319



№46, 7 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

101

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

200 - - - - - - - - -

вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)  210 - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків  260 - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - -
Інші зміни  280 - - - - - - - - -
разом змін в капіталі 290 - - - - 389 7 389 - - 7 778
Залишок на кінець року 300 10 000 - - 11 394 864 12 566 - - 34 824

примітки до щорічної фінансової звітності
за 2011 р. Форма №5 (тис. грн.)

i. нематеріальні активи 

Групи нематеріаль-
них активів

Код 
рядка

Залишок на 
початок року Надій-

шло за 
рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 

рік

Втрати від 
зменшен-

ня 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

нако-
пичена 
амор-

тизація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопичена 
амортиза-

ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними 
ресурсами

010

Права користування 
майном

020

Права на комерційні 
позначення

030

Права на об’єкти 
промислової 
власності

040

Авторське право та 
суміжні з ним права

050 2 1 25004 1250 25 006     1251 

060 0 0         
Інші нематеріальні 
активи

070 85 80 204 76 289     156 

Разом 080 87 81 25 208 1326 25 295     1 407 
Гудвіл 090 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)  

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)  

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)  
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)  

 ii. основні засоби

Групи основних засобів Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за 
рік

Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року у тому числі 

первісна 
(пере-

оці-
нена) 

вартість

знос

первіс-
ної 

(пере-
оці-

неної) 
вар-
тості

зно-
су

пер-
вісна 
(пере-

оці-
нена) 
вар-
тість

знос

пер-
вісної 
(пере-

оці-
неної) 
вар-
тості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оці-

нена) 
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду 
первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100
Інвестиційна 
нерухомість

105

Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120

Машини та обладнання 130 36280 9761 4045 2790 769 3710 -42 -4 37 493 12698
Транспортні засоби 140 949 838 44 949 882
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 24440 14599 5232 933 317 3517 46 4 28 785 17803

Тварини 160
Багаторічні 
насадження

170

Інші основні засоби 180 6255 3964 2963 89 46 1228 -4 9 125 5146
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 4860 4860 976 940 940 976 4 896 4896

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні 
матеріальні активи

250 51052 7587 15042 2394 150 2858 63 700 10295

Разом 260 123 836 41 609 28 258 7 146 2 222 12 333 144 948 51 720
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iii. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 8697 8422
Придбання (виготовлення) інших необорот-
них матеріальних активів

300 17913 8147

Придбання (створення) нематеріальних 
активів

310 25348

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340 51958 16569
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість                                (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій                    (342)

iV. фінансові інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

а. фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств

380

акції 390 5000 5000
облігації 400 4593 4593
інші 410 9443 9443
Разом (розд. А + розд. Б) 420 19036 19036
З рядка 045 графа 4 
Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 
Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 9593
за справедливою вартістю (425) 9443
за амортизованою собівартістю (426)

V. доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
а. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця 450 11 6 
Реалізація інших оборотних активів 460 3741 3586 
Штрафи, пені, неустойки 470 2 524 
Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 6116 4448 
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 Х 145 

непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500 

дочірні підприємства 510 
спільну діяльність 520
в. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530   Х 

Проценти 540 Х 27026 
Фінансова оренда активів 550 
Інші фінансові доходи і витрати 560 226 
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 3681 3681 

Доходи від об’єднання підприємств 580 
Результат оцінки корисності 590 
Неопераційна курсова різниця 600 2 11 
Безоплатно одержані активи 610   Х 
Списання необоротних активів 620 Х 3096 
Інші доходи і витрати 630 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) 

(631)  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за това-
рообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами 

(632)  % 

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівар-
тості продукції основної діяльності

(633)  

Vi. Грошові кошти 
Найменування 

показника Код рядка На кінець року  

1 2  3  
Каса 640  807 
Поточний рахунок у банку 650  1445 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 
Грошові кошти в дорозі 670 25939 
Еквіваленти грошових коштів 680  
Разом 690  28191 
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено  
(691)  

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)  
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)  

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)  
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)  
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)  

Vii. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році

Сума очікуваного відшкоду-
вання витрат іншою 

стороною, що врахована при 
оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець року нараховано 

(створено)
додаткові 

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 1506 2623 1428    2 701 
Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750

760 110    110 
770

Резерв сумнівних боргів 775 356 145 94 236   171 
Разом 780 1972 2768 1522 236   2 982 

Viii. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 
вартості реалізації* уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 6277

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810

Паливо 820 5
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850 19377
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Матеріали сільськогосподар-
ського призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношу-
вані предмети

880 1548

Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910 200286
Разом 920 227493
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «За-
паси». 

iX. дебіторська заборгованість 

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Всього 
на кінець 

року

у т. ч. за строками непогашення 
до 12 

місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги

940 23077 22903 154 10 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 4928 4722 98 108 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)  216 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)  

 X. нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 42 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців 
за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий 
рахунок 072)

980  

Xi. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110

Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершени-
ми будівельними контрактами

1160

Xii. податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 2833
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220 967

на кінець звітного року 1225 967
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230

на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 2833
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 2833

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1243

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1253

 Xiii. використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 13659 
Використано за рік - усього 1310 
в тому числі на: 1311 
будівництво об’єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 

1316 
1317

XiV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів
Код 
ряд-
ка

обліковуються за первісною вартістю обліковуються за справедливою 
вартістю

залишок на 
початок року

надій-
шло 

за рік

вибуло за рік нара-
хо-

вано 
амор-

ти-
зації 
за рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

виго-
ди від 

від-
нов-

лення 
корис-
ності

залишок 
на кінець

 року
зали-
шок 
на 

поча-
ток 

року

на-
дійш-
ло за 

рік

зміни 
вар-
тос-
ті за 
рік

вибу-
ло за 

рік

зали-
шок на 
кінець 
року 

пер-
віс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первіс-
на 

вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
довгострокові біологічні 
активи 
- усього
в тому числі:

1410

робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413

1414
інші довгострокові біологічні 
активи

1415

поточні біологічні активи 
- усього
  в тому числі:

1420 Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 Х Х Х Х

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на вирощуванні 
та відгодівлі)

1422 Х Х Х Х

1423 Х Х Х Х
інші поточні біологічні 
активи

1424 Х Х Х Х

Разом 1430
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права 
власності

(1433)
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XV. фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

найменування показника
Код 
ряд-
ка

вартість 
первісного 
визнання

витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетво-
реннями

результат від 
первісного визнання

Уцінка

вируч-
ка від 
реалі-
зації

Собівар-
тість 

реалізації

фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалі-
зації

первісного 
визнання та 

реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього

1500 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( )  (   )     
з них:
пшениця

1511 ( ) ( )  (   )     

соя 1512 ( ) ( )  (   )     
соняшник 1513 ( ) ( )  (   )     
ріпак 1514 ( ) ( )  (   )     
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( )  (   )     
картопля 1516 ( ) ( )  (   )     
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( )  (   )     
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( )  (   )     
продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього

1520 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( )  (   )     
з нього:
великої рогатої худоби

1531 ( ) ( )  (   )     

свиней 1532 ( ) ( )  (   )     
молоко 1533 ( ) ( )  (   )     
вовна 1534 ( ) ( )  (   )     
яйця 1535 ( ) ( )  (   )     
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( )  (   )     
продукція рибництва 1538 ( ) ( )  (   )     

1539 ( ) ( )  (   )     
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом

1540 ( ) ( )  (   )     

Баланс емітента
на 31.12.2010р. Форма №1 (тис. грн.)

Актив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010  15  6 
первісна вартість 011  85  87 
накопичена амортизація 012  70  81 
Незавершені капітальні інвестиції 020  12 425  14 238 
Основні засоби:
залишкова вартість 030  79 300  82 227 
первісна вартість 031  112 317  123 836 
знос 032  33 017  41 609 
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050  6 285 
Відстрочені податкові активи 060  967  967 
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом i 080  98 992  97 438 
ii. оборотні активи
Виробничі запаси 100  13 274  21 753 
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140  172 787  177 605 
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
чиста реалізаційна вартість 160  22 828  37 279 
первісна вартість 161  23 012  37 635 
резерв сумнівних боргів 162  184  356 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170  2 793  669 
за виданими авансами 180  1 644  3 113 
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210  1 829  8 424 
Поточні фінансові інвестиції 220  51 063  22 718 
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230  11 874  15 319 
у тому числі в касі 231  417  627 
в іноземній валюті 240  -  - 
Інші оборотні активи 250  4 361  5 077 
Усього за розділом ii 260  282 453  291 957 
iii. витрати майбутніх періодів 270  204  513 
 iV необоротні активи та групи вибуття 275  2 431  - 
Баланс 280  384 080  389 908 
Пасив Код 

ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. власний капітал
Статутний капітал 300  10 000  10 000 
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330  11 970  11 394 
Резервний капітал 340  120  475 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 - 1 709  5 177 
Неоплачений капітал 360  (      )  (      ) 
Вилучений капітал 370  (      )  (      ) 
Усього за розділом i 380  20 381  27 046 
ii. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400  314  1 506 
Інші забезпечення 410  -  110 
Цільове фінансування2 420
Усього за розділом ii 430  314  1 616 
iii. довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440  12 040  91 139 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450  70 398  40 000 
Відстрочені податкові зобов’язання 460  - 
Інші довгострокові зобов’язання 470  18 990  18 990 
Усього за розділом iii 480  101 428  150 129 
iV. поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500  24 254  1 918 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510  41 729  8 165 

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530  178 425  185 939 

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540  157  317 
з бюджетом 550  1 237  565 
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570  347  351 
з оплати праці 580  870  908 
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600  -  1 
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Інші поточні зобов’язання 610  14 612  12 296 
Усього за розділом iV 620  261 631  210 460 
V. доходи майбутніх періодів 630  326  657 
Баланс 640  384 080  389 908 

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _________________. 
Звіт про фінансові результати емітента

за 2010 рік. Форма №2 (тис. грн.)
i. фІнанСовІ реЗУлЬтати 

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

010 950 355 715 718

Податок на додану вартість 015 (144 400 ) (106 138 )
Акцизний збір 020 ( ) ( )

025 ( ) ( )
Інші вирахування з доходу 030 ( 22 281 ) ( 1 449 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

035 783 674 608 131

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

040 ( 601 592 ) ( 469 944 )

валовий: 
прибуток 

050 182 082 138 187

 збиток 055 ( ) ( )
Інші операційні доходи 060 59 382 23 758
у т. ч. дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподар-
ської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

161

Адміністративні витрати 070 ( 23 268) ( 13 612)
Витрати на збут 080 ( 187 799) ( 145 626)
Інші операційні витрати 090 ( 8 191 ) ( 8 070 )
у т. ч. витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподар-
ської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091

фінансові результати від операційної 
діяльності: 
прибуток 

100 22 206 -

 збиток 105 ( ) ( 5 363 )
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 461
Інші доходи1 130 142 417 6 055
Фінансові витрати 140 ( 44 622 ) ( 3 708 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )
Інші витрати 160 (111 155) (2 434)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

165

фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 
прибуток 

170 9 307 -

 збиток 175 ( ) ( 5 450 )

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності 
та/або від переоцінки необоротних 
активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності

176 2 093

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/
або від переоцінки необоротних активів 
та групи вибуття унаслідок припинення 
діяльності

177 () (1 212)

Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 

180 ( 2 198 ) ( 643 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185

Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 
прибуток 

190 7 109

 збиток 195 ( ) ( 6 093 )
Надзвичайні: 
доходи 

200

 витрати 205 ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )
Чистий: 
прибуток 

220 7 109

 збиток 225 ( ) ( 6 093 )
Забезпечення матеріального заохочення 226

____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) 

_______________.

ii. елементи операцІйних витрат

найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 7 670 7 579
Витрати на оплату праці 240 18 313 11 191
Відрахування на соціальні заходи 250 6 064 3 919
Амортизація 260 12 133 5 397
Інші операційні витрати 270 175 078 139 222
Разом 280 219 258 167 308

iii. роЗрахУноК поКаЗниКІв приБУтКовоСтІ аКцІй 

назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 

310 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

320 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Звіт про рух грошових коштів
за 2010 рік. Форма №3 (тис. грн.)

 Стаття Код За звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

i. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010 847 156

Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 1 328
Повернення авансів 030 11 558
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками

035 2

Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

045 50

Отримання субсидій, дотацій 050 -
Цільового фінансування 060 -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 7 384
витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090 (817 048) ( )

Авансів 095 ( 10 596 ) ( )
Повернення авансів 100 ( 5 024 ) ( )
Працівникам 105 ( 15 859 ) ( )
Витрат на відрядження 110 ( 403 ) ( )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 2 176 ) ( )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 1 490 ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 6 615 ) ( )
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

130 ( 2 259 ) ( )

Цільових внесків 140 ( - ) ( )
Інші витрачання 145 ( 36 497 ) ( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій -30 489
Рух коштів від надзвичайних подій -
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

-30 489

1 2 4 4
ii. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180
 необоротних активів 190 45
 майнових комплексів 200 - -
Отримані: - -
 відсотки 210 - -
 дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 ( - ) ( - )
 необоротних активів 250 ( 14 314 ) ( )
 майнових комплексів 260 ( - ) ( )
Інші платежі 270 ( - ) ( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -14 269
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

300 -14 269

Ш. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 - -
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Отримані позики 320 110 201
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 ( 61 998 ) ( )
Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( - )
Інші платежі 360 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 48 203
Рух коштів від надзвичайних подій 380 -

Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

390 48 203

Чистий рух коштів за звітний період 400 3 445
Залишок коштів на початок року 410 11 874
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

420 - -

Залишок коштів на кінець року 430 15 319

Звіт про власний капітал
за 2010рік. Форма №4 (тис. грн.)

Стаття Код Статутний
капітал 

Пайовий
капітал 

Додатковий
вкладений

капітал 

Інший
додатковий

капітал 

Резерв-
ний

капітал 

Нерозподі-
лений

прибуток 

Неопла-
чений

капітал 

Вилуче-
ний

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 10 000 - - 11 970 120 ( 1 709 ) - - 20 381
Коригування: 
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - -
Виправлення помилок 030 - - - - - 132 - - 132
Інші зміни 040 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 10 000 - - 11 970 120 ( 1 577 ) - - 20 513
переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - -
Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - -
Використання дооцінки необоротних активів 120 - - - ( 576 ) - - - - ( 576 )
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - 7 109 - - 7 109
розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди)  140 - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - -
Відрахування до Резервного капіталу 160 - - - - 355 ( 355 ) - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

170 - - - - - - - - -

внески учасників: 
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - -
Погашення заборгова-
ності з капіталу 

190 - - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів

200 - - - - - - - - -

вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)  210 - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків  260 - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - -
Інші зміни  280 - - - - - - - - -
разом змін в капіталі 290 - - - ( 576 ) 355 6 754 - - 6 533
Залишок на кінець року 300 10 000 - - 11 394 475 5 177 - - 27 046

примітки до щорічної фінансової звітності
за 2010 р. Форма №5 (тис. грн.)

i. нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 
активів

Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 
амор-

тизація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 
амор-
тизації

первісна 
(пере-

оці-
нена) 

вартість

накопи-
чена 
амор-

тизація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

нако-
пиче-

ної 
амор-
тизації

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами

010

Права користування 
майном

020

Права на комерційні 
позначення

030

Права на об’єкти промисло-
вої власності

040

Авторське право та суміжні з 
ним права

050 2 1 2     1 

060
Інші нематеріальні активи 070 83 70 6 4 4 14 85     80 
Разом 080 85 70 6 4 4 15 87     81 
Гудвіл 090
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)  

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)  

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)  
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)  
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ii. основні засоби 

Групи основних 
засобів

Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року у тому числі

первіс-
на 

(пере-
оці-

нена) 
вартість

знос

первіс-
ної 

(пере-
оці-

неної) 
вартості

зносу

первіс-
на 

(пере-
оці-

нена) 
вартість

знос

первіс-
ної 

(пере-
оці-

неної) 
вартості

зносу

первіс-
на 

(пере-
оці-

нена) 
вартість 

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первіс-

на 
(пере-

оці-
нена) 
вар-
тість

знос

первіс-
на 

(пере-
оці-

нена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна 
нерухомість

105

Капітальні витрати 
на поліпшення 
земель

110

Будинки, споруди 
та передавальні 
пристрої

120

Машини та 
обладнання

130 26766 8487 14157 3680 1198 2797 -963 -325 36 280         9761

Транспортні 
засоби

140 1000 774 51 35 99 949         838

Інструменти, 
прилади, інвентар 
(меблі)

150 22503 12016 3519 2620 1386 3549 1038 420 24 440    14599    

Тварини 160
Багаторічні 
насадження

170

Інші основні 
засоби

180 5433 3422 1491 692 509 1041 23 10 6 255     3964    

Бібліотечні фонди 190
Малоцінні 
необоротні 
матеріальні активи

200 3842 3817 1244 99 99 1256 -127 -114 4 860      4860  

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди

210

Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні 
матеріальні активи

250 52773 4501 2538 4288 300 3377 29 9 51 052      7587  

Разом 260 112 317 33 017 22 949 11 430 3 527 12 119 123 836         41 609
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 

обмеження права власності
(261) 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 34033 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 
(консервація, реконструкція тощо)

(263) 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 2913 
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)  

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)  
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)  

iii. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 18401 7269
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 3619 6271

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 704 698
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340 22724 14238
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість                                (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій                     (342)

iV. фінансові інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
а. фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств

380

акції 390 5000 5000
облігації 400 13125 13125
інші 410 4593 4593
Разом (розд. А + розд. Б) 420 22718 22718
З рядка 045 графа 4 
Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 
Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 13275
за справедливою вартістю (425) 9443
за амортизованою собівартістю (426)

V. доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
а. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця 450 10
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Реалізація інших оборотних активів 460 7786 2820
Штрафи, пені, неустойки 470 228
Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного 
призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 51596 5133
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 Х 478

непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
в. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 Х

Проценти 540 Х 40004
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 461 4618
Г. Інші доходи і витрати 570 142381 106257
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об’єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590

Неопераційна курсова різниця 600 36 30
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х 4867
Інші доходи і витрати 630
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) 

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними 
сторонами 

(632) %

З рядків 540 - 560 
графа 4

фінансові витрати, уключені до собівар-
тості продукції основної діяльності

(633)

Vi. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 627
Поточний рахунок у банку 650 677
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 
Грошові кошти в дорозі 670 14015
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 15319
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено  (691)

Vii. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за звітний рік Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році

Сума очікуваного відшкодування 
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець року нараховано 

(створено)
додаткові 

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам

710 314 1930 738    1 506 

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів

750

Інші 760 110    110 
770

Резерв сумнівних боргів 775 184 296 63 61   356 
Разом 780 498 2336 801 61   1 972 

Viii. Запаси 

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 1116
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810

Паливо 820 9
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850 19572
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880 1056

Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910 177605
Разом 920 199358
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «За-
паси». 

iX. дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Всього на 
кінець 
року

у т. ч. за строками непогашення
до 12 

місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, 
послуги

940 37635 37491 39 105

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 8424 8279 7 138

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 63
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними 
сторонами 

(952)

X. нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 504
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців
 за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий 
рахунок 072)

980

Xi. Будівельні контракти 
Найменування 

показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незаверше-
ними будівельними контрактами

1160

Xii. податок на прибуток
Найменування 

показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 2198
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220 967

на кінець звітного року 1225 967
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230

на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього

1240 2198
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у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 2198

зменшення (збільшення) відстрочених податкових
 активів

1242

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1243

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1253

Xiii. використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 12134
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

XiV. Біологічні активи 

Групи біологічних 
активів

Код 
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року
надій-
шло за 

рік

вибуло за рік нара-
хо-

вано 
амор-

ти-
зації за 

рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності

залишок на 
кінець року зали-

шок на 
початок 

Року

надійш-
ло за рік

зміни 
вартос-
ті за рік

вибуло 
за рік

зали-
шок на 
кінець 
року 

первіс-
на 

вартість

накопи-
чена 
амор-

ти-
зація

первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 
амор-

ти-
зація

первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
довгострокові 
біологічні активи 
- усього
в тому числі:

1410

робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413

1414
інші довгострокові 
біологічні активи

1415

поточні біологічні 
активи 
- усього

1420 Х Х Х Х

  в тому числі:
тварини на вирощуван-
ні та відгодівлі

1421 Х Х Х Х

біологічні активи в стані 
біологічних перетво-
рень (крім тварин на 
вирощуванні та 
відгодівлі)

1422 Х Х Х Х

1423 Х Х Х Х
інші поточні біологічні 
активи

1424 Х Х Х Х

Разом 1430
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права 
власності

(1433)

XV. фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного визнання Уцінка

Виручка 
від 

реаліза-
ції

Собівар-
тість 

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реаліза-
ції

первісного визнання 
та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва 
- усього

1500 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( )  (   )     
з них:
пшениця

1511 ( ) ( )  (   )     

соя 1512 ( ) ( )  (   )     
соняшник 1513 ( ) ( )  (   )     
ріпак 1514 ( ) ( )  (   )     
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( )  (   )     
картопля 1516 ( ) ( )  (   )     
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( )  (   )     
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( )  (   )     
продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього

1520 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( )  (   )     
з нього:
великої рогатої худоби

1531 ( ) ( )  (   )     

свиней 1532 ( ) ( )  (   )     
молоко 1533 ( ) ( )  (   )     
вовна 1534 ( ) ( )  (   )     
яйця 1535 ( ) ( )  (   )     
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інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи тваринни-
цтва

1537 ( ) ( )  (   )     

продукція рибництва 1538 ( ) ( )  (   )     
1539 ( ) ( )  (   )     

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом

1540 ( ) ( )  (   )     

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне 
розміщення

3.1. дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найме-
нування органу, який прийняв рішення про розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій було прийнято Загальними збо-
рами учасників ТОВ «РУШ» (Протокол №28/13 від 24 грудня 2013 року та Додаток 
№1 до Протоколу №28/13 від 24 грудня 2013 року).Порядок проведення - відкри-
те голосування. Кількість учасників голосування – 1, який в сукупності володіє 
100% голосів. Голосували за прийняття рішення про розміщення облігацій  
100 голосів Загальних зборів учасників, що складає 100% голосів. 

3.2. параметри випуску
3.2.1. облігації розміщуються однією серією D.
3.2.2. характеристика облігацій
Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені).
3.2.3. Кількість облігацій
75 000 (сімдесят п’ять тисяч) штук.
3.2.4. номінальна вартість облігацій
1000,00 (одна тисяча) гривень.
3.2.5. Загальна номінальна вартість випуску облігацій
75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень.
3.3. мета емісії облігацій 
3.3.1. використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій
75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень буде спрямовано на придбання 

обладнання, сплату за проведені будівельно-монтажні роботи, придбання товарів та 
інші витрати на розвиток мережі «лінія магазинів EVA», яку представляє Емітент.

3.3.2. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу за облігаціями буде здій-

снюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської 
діяльності, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів. 

3.3.3. Зобов’язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від роз-
міщення облігацій, для покриття збитків підприємства

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення 
облігацій серії D, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а 
також для покриття збитків від його господарської діяльності.

3.4. права, що надаються власникам облігацій:
• купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому 

ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та 
видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

• отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
• отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну 

вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. 
• пред’являти Емітенту облігації до викупу відповідно до умов цього Рішення 

та проспекту облігацій. 
3.5. рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та/або емітента облігацій
На момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії об-

лігацій до НКЦПФР рівень рейтингової оцінки облігацій та Емітента облігацій не 
було визначено.

3.6. порядок розміщення облігацій
3.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з перши-

ми власниками 
Укладання договорів з першими власниками облігацій буде здійснюватись ан-

дерайтером Публічним акціонерним товариством «ФІДОБАНК» за місцезнахо-
дженням Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»: Україна, 
01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, телефон: +38 (044) 277-50-00, факс: 
+38 (044) 277-50-01. 

Дата початку укладання договорів з першими власниками – 1 квітня 2014 року.
Дата закінчення укладання договорів з першими власниками – 20 вересня 

2014 року.
3.6.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими 

власниками
У разі, якщо на запланований обсяг облігацій достроково будуть укладені до-

говори з першими власниками за умови здійснення 100% оплати придбаних об-
лігацій до дати закінчення укладання договорів з першими власниками, можливе 
дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками.

Рішення про затвердження результатів укладання договорів з першими влас-
никами, результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій та 
Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками 
приймається Дирекцією Емітента. 

3.6.3.Відомості про організатора торгівлі
Укладання договорів з першими власниками облігацій буде проводитися че-

рез організатора торгівлі, а саме:
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 

21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві дер-
жавною адміністрацією, виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 591590. 

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Те-
лефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01. 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421 від 05.03.2009р., 
термін дії – до 05.03.2019р. (дата видачі – 10.06.2012р.).

Укладання договорів з першими власниками буде проводитись у відповіднос-
ті із Правилами та Регламентом вищезазначеної біржі та чинним законодав-
ством.

3.6.4. Відомості про андерайтера
Укладання договорів з першими власниками буде здійснюватись за доручен-

ням Емітента Андерайтером Публічним акціонерним товариством «ФІДОБАНК» 
(далі згідно тексту – «Андерайтер»).

Реквізити Андерайтера: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14351016, місце 
проведення державної реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві Державна 
адміністрація, дата проведення державної реєстрації: 02.10.1991 р. 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ність з торгівлі цінними паперами: андерайтинг, серія АЕ № 185049, дата видачі – 
19.10.2012р., строк дії – з 20.01.2012р. - необмежений.

Місцезнаходження: Україна, 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська, буд.10. Те-
лефон: (044) 238-67-87.

Договір андеррайтингу № АА-131227-01 від 27 грудня 2013 року.
3.6.5. Порядок оплати облігацій
А) Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з перши-

ми власниками
Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості 

облігацій. Ціна продажу облігацій при укладанні договорів з першими власниками 
визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може 
бути меншою номінальної вартості облігацій. 

Б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій 
Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні. 
В) Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вно-

ситиметься оплата за облігації 
Оплата облігацій здійснюється на рахунок Андерайтера №  29018000052905 

в ПУАТ «ФІДОБАНК»,  МФО 300175, код ЄДРПОУ 21509937. Андеррайтер здій-
снює подальший переказ коштів Емітенту протягом 2 робочих днів з дня отри-
мання відповідних коштів.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій між Емітентом та 
Андерайтером в якості покупця, 100% вартості облігацій, що купуються, перера-
ховуються Андерайтером на рахунок Емітента, відкритий у національній валюті 
України, №260085290500 в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175.

Г) Строк оплати облігацій
При укладенні договорів з першими власниками облігацій оплата облігацій 

здійснюється першими власниками виключно грошовими коштами на підставі та 
відповідно до договорів на придбання облігацій на дату розрахунків відповідно до 
договорів, Правил та Регламенту організатора торгівлі, але у будь-якому випадку 
не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій. 
Розміщення облігацій здійснюється без дотримання принципу «поставка проти 
оплати».

Відповідно до укладених договорів на придбання організатор торгівлі надає 
розпорядження депозитарію ПАТ «НДУ» (Національній депозитарій України) на 
переказ облігацій на рахунок у цінних паперах покупця не пізніше дня, наступного 
за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок Емітента.

Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок 
власника облігацій у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього 
рахунку, яку надає депозитарна установа.

Для купівлі облігацій покупець обов’язково повинен мати рахунок у цінних па-
перах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку депозитарних установ.

3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій
Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій мо-

жуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг 
облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на при-
дбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах 
власника облігацій у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього 
рахунку, яку надає депозитарна установа.

Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту 
про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
і закінчується 31.03.2017. 

Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.
На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. 
3.8. Порядок викупу облігацій Емітентом
За бажанням, власник облігацій має право в термін обігу надати облігації Емі-

тенту для їх викупу, а Емітент зобов’язується їх викупити, лише у випадках, та в 
строки, які зазначені в цьому Проспекті емісії облігацій та якщо власником буде 
надане повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання повідо-
млень, зазначені в цьому Проспекті емісії облігацій.

Власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емі-
тент зобов’язується викупити облігації серії D при настанні будь-якого з наступ-
них випадків:

3.8.1. Оприлюднення НКЦПФР інформації про визнання НКЦПФР емісії недо-
бросовісною або недійсною.
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3.8.2. Нездійснення Емітентом виплати будь-якої суми відсоткового доходу за 
облігаціями Емітента серії D у строки, встановлені зареєстрованим НКЦПФР 
Проспектом емісії облігацій (дефолт за облігаціями серії D).

3.8.3. Нерозкриття Емітентом річної та квартальної фінансової звітності у тер-
міни, передбачені законодавством (в тому числі – зобов’язання проведення та 
оприлюднення висновків незалежного аудиту щодо фінансової звітності Емітента 
за завершений календарний рік). 

3.8.4. Опублікування в офіційному друкованому виданні Верховної Ради 
України або Кабінету Міністрів України інформації про те, що по відношенню до 
Емітента розпочата процедура банкрутства та/або опублікування у спеціалізова-
ному друкованому засобі інформації відомостей про прийняття учасниками рі-
шення про припинення Емітента.

3.8.5. Прийняття судового рішення про припинення діяльності (реорганізацію, 
ліквідацію) Емітента; здійснення дій щодо реорганізації Емітента (в тому числі, 
прийняття компетентним органом Емітента рішення про реорганізацію Емітента);  
прийняття компетентним органом Емітента рішення про ліквідацію Емітента; 
якщо у відношенні до Емітента вступило у законну силу судове рішення чи на-
кладено арешт на розпорядження майном Емітента на суму, що дорівнює або 
більше одного мільйону гривень.

Неплатоспроможність – Емітент визнає свою неспроможність погасити забор-
гованість перед третьою особою і господарським судом буде відкрито прова-
дження в справі про банкрутство Емітента.

3.8.6. Зниження показника Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) (рядок 2000 Форми № 2 «Звіт про фінансові результати»), розрахо-
ваного на основі квартальної чи річної фінансової звітності Емітента, складеної від-
повідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України 
(НСБУ), порівняно з аналогічним періодом минулого року більше, ніж на 20%.

3.8.7. Коефіцієнт ЕВІТDA /Фінансові витрати, розрахований на основі річної 
фінансової звітності Емітента, складеної відповідно до НСБУ, починаючи з 2013 
року до дати закінчення обігу облігацій, менший ніж 1,0 (один).

Коефіцієнт EBITDA/Фінансові витрати розраховується за наступною форму-
лою на основі Форми №2 (Ф2) річної фінансової звітності Емітента: 

EBITDA/Фінансові витрати = (Фінансові результати від операційної діяльності 
Рядок 2190 Ф2 у випадку прибутку або Рядок 2195 Ф2 у випадку збитку + Аморти-
зація Рядок 2515 Ф2)/Абсолютне значення Рядка 2250 Ф2 Фінансові витрати).

3.8.8. Зниження показника ЕBITDA, розрахованого на основі квартальної чи 
річної фінансової звітності Емітента, складеної відповідно до НСБУ, порівняно з 
аналогічним періодом минулого року більше, ніж на 30%.

Показник ЕBITDA розраховується за наступною формулою на основі Форми 
№2 (Ф2) фінансової звітності Емітента:

EBITDA=(Фінансові результати від операційної діяльності Рядок 2190 Ф2 у ви-
падку прибутку або Рядок 2195 Ф2 у випадку збитку + Амортизація Рядок 2515 Ф2).

3.8.9. Наявні збитків від операційної діяльності протягом 2 звітних періодів 
поспіль, що визначається на основі квартальної чи річної фінансової звітності 
Емітента, складеної відповідно до НСБУ для

1 кварталу року: наявність значення у рядку [Фінансові результати від опера-
ційної діяльності (збиток)  (рядок №2195 Форми №2 «Звіт про фінансові резуль-
тати»)];

для 2, 3 та 4   кварталу року: [[Значення рядку № 2195 Збиток Форми №2 «Звіт 
про фінансові результати» за звітний період] – [ Значення рядку № 2195 Збиток 
Форми №2 «Звіт про фінансові результати» за попередній період]]*(-1) + [Зна-
чення рядку № 2190 прибуток Форми № 2 за звітний період] – [Значення рядку  
№ 2190 Прибуток Форми № 2 за попередній період]

3.8.10. Значення власного капіталу (рядок 1495 Форми № 1 «Баланс»), що 
визначається на основі квартальної чи річної фінансової звітності Емітента, скла-
деної відповідно до НСБУ, є негативним та спостерігається тенденція зниження 
протягом двох останніх звітних періодів.

Для здійснення продажу Власник облігацій або належним чином уповноваже-
на ним особа має подати Емітенту повідомлення з відомостями, про намір здій-
снити такий продаж протягом 30 календарних днів з дати настання одного та/або 
кількох випадків, зазначених у п. 3.8.1-п.3.8.10 розділу 3.8. цього Проспекту.

Датою настання випадків, вказаних у пп. 3.8.1 та пп. 3.8.4.п.3.8. цього Про-
спекту вважається дата відповідного оприлюднення/публікації. 

Датою настання випадку пп.3.8.3. п.3.8. цього Проспекту, вважається дата, 
наступна за останньою датою, в яку Емітент був зобов’язаний розкрити відповід-
ну фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства. 

Датою настання випадку, вказаного у пп.3.8.2 п. 3.8. цього Проспекту, вважа-
ється дата, наступна за датою закінчення виплати відповідного відсоткового до-

ходу за облігаціями Емітента серії D у строки, встановлені зареєстрованим 
НКЦПФР Проспектом емісії облігацій.

Датою настання випадку, вказаному у пп.3.8.5. п.3.8. цього Проспекту, вважа-
ється дата, на яку власник облігацій міг достовірно дізнатися про настання відпо-
відної події.

Датою настання випадків, вказаних у пп.3.8.6-3.8.10 вважається дата публіка-
ції фінансової звітності за відповідний звітній період на офіційному сайті або в 
офіційних виданнях НКЦПФР у терміни, передбачені чинним законодавством.

Повідомлення, які були надані до або після вказаного періоду вважаються не 
дійсними. 

Таке повідомлення має бути засвідчене уповноваженою особою та містити: 
o назву власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що під-

тверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (для юридичних 
осіб – Статут підприємства, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорта 
та ідентифікаційного номера (або довідку про відсутність такого номера з релігій-
них переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідче-
ну належним чином);

o кількість облігацій, які пред’являються до викупу, 
o згоду з умовами викупу Емітентом облігацій, які викладені в зареєстровано-

му НКЦПФР Проспекті емісії облігацій, 
o адресу та телефон власника облігацій; 
o зазначення випадку (випадків), який (які) є підставою для викупу облігацій 

відповідно по цього Проспекту емісії, а також розрахунок відповідного показника 
(для пп.3.8.6.-3.8.10 п.3.8. цього Проспекту).

Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів 
поштової або кур’єрської доставки на адресу ТОВ «РУШ»: Україна, 49600, м. Дні-
пропетровськ, вул. Жуковського, 6-А або засобами факсимільного зв’язку за но-
мером: (056) 787-34-55, (056) 787-33-35. Якщо повідомлення надається з вико-
ристанням факсимільного зв’язку, оригінал такого повідомлення має бути 
наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 наступних робочих днів.

Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення від 
власника облігацій про здійснення продажу облігацій, за наявністю підстав, ви-
значених у пп.3.8.1-3.8.10. п.3.8. цього Проспекту, зобов’язується викупити облі-
гації на підставі укладених договорів купівлі-продажу. 

Порядок встановлення ціни викупу
Ціна викупу облігацій у випадках, зазначених у пункті 3.8. дорівнює номіналь-

ній вартості облігацій, 1000 ( одна тисяча) гривень. 
На дату здійснення викупу облігацій до 12 години (за Київським часом) влас-

ник облігацій переказує облігації, в кількості, що вказана у відповідному договорі 
купівлі-продажу облігацій, на рахунок Емітента в депозитарії Публічне акціонерне 
товариство «Національний депозитарій України», після чого Емітент протягом 
двох робочих днів виплачує власнику грошові кошти у відповідності до вимог чин-
ного законодавства. 

У випадку виникнення спорів між Емітентом і Власниками облігацій, такі спори 
вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Якщо Емітент викупив 100% облігацій серії D, то Емітент має право прийняти 
рішення про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання вику-
плених облігацій приймається Дирекцією Емітента.

3.9. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями 
Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються депозитарною 

установою згідно договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з влас-
никами облігацій в національній валюті України (гривні) на підставі реєстру влас-
ників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує 
даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціям, та наданого на дату по-
чатку виплати відсоткового доходу. 

Емітент перераховує належну суму на рахунок ПАТ «НДУ», відкритий в 
ПАТ «Розрахунковий центр», після чого належні кошти перераховуються на 
рахунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки 
власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного 
депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати 
відсоткового доходу по облігаціях, та наданого на дату початку виплати відсо-
ткового доходу.

У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за 
якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, на-
лежна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоно-
вані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів 
Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен 
надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії D:
порядковий номер 
відсоткового періоду

дата початку 
відсоткового періоду

дата закінчення 
відсоткового періоду

дата початку сплати 
відсоткового доходу

дата закінчення 
сплати відсоткового 

доходу

Кількість днів у 
відсотковому періоді

відсоткова 
ставка

1 01.04.2014 30.04.2014 01.05.2014 03.05.2014 30 20,5%
2 01.05.2014 31.05.2014 01.06.2014 03.06.2014 31
3 01.06.2014 30.06.2014 01.07.2014 03.07.2014 30
4 01.07.2014 31.07.2014 01.08.2014 03.08.2014 31
5 01.08.2014 31.08.2014 01.09.2014 03.09.2014 31
6 01.09.2014 30.09.2014 01.10.2014 03.10.2014 30
7 01.10.2014 31.10.2014 01.11.2014 03.11.2014 31
8 01.11.2014 30.11.2014 01.12.2014 03.12.2014 30
9 01.12.2014 31.12.2014 01.01.2015 03.01.2015 31
10 01.01.2015 31.01.2015 01.02.2015 03.02.2015 31
11 01.02.2015 28.02.2015 01.03.2015 03.03.2015 28
12 01.03.2015 31.03.2015 01.04.2015 03.04.2015 31
13 01.04.2015 30.04.2015 01.05.2015 03.05.2015 30
14 01.05.2015 31.05.2015 01.06.2015 03.06.2015 31
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15 01.06.2015 30.06.2015 01.07.2015 03.07.2015 30
16 01.07.2015 31.07.2015 01.08.2015 03.08.2015 31
17 01.08.2015 31.08.2015 01.09.2015 03.09.2015 31
18 01.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 03.10.2015 30
19 01.10.2015 31.10.2015 01.11.2015 03.11.2015 31
20 01.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 03.12.2015 30
21 01.12.2015 31.12.2015 01.01.2016 03.01.2016 31
22 01.01.2016 31.01.2016 01.02.2016 03.02.2016 31
23 01.02.2016 29.02.2016 01.03.2016 03.03.2016 29
24 01.03.2016 31.03.2016 01.04.2016 03.04.2016 31
25 01.04.2016 30.04.2016 01.05.2016 03.05.2016 30
26 01.05.2016 31.05.2016 01.06.2016 03.06.2016 31
27 01.06.2016 30.06.2016 01.07.2016 03.07.2016 30
28 01.07.2016 31.07.2016 01.08.2016 03.08.2016 31
29 01.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 03.09.2016 31
30 01.09.2016 30.09.2016 01.10.2016 03.10.2016 30
31 01.10.2016 31.10.2016 01.11.2016 03.11.2016 31
32 01.11.2016 30.11.2016 01.12.2016 03.12.2016 30
33 01.12.2016 31.12.2016 01.01.2017 03.01.2017 31
34 01.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 03.02.2017 31
35 01.02.2017 28.02.2017 01.03.2017 03.03.2017 28
36 01.03.2017 31.03.2017 01.04.2017 03.04.2017 31

Виплата доходу за тридцять шостим відсотковим періодом здійснюється од-
ночасно з погашенням облігацій.

Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаці-
ями припадає на святковий/вихідний день за законодавством України, виплата 
доходу/погашення облігацій здійснюються, починаючи з наступного за святковим/
вихідним робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові дні/вихідні дні 
не нараховуються та не виплачуються.

Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу
Відсоткова ставка для облігацій серії D на перший- тридцять шостий відсо-

ткові періоди встановлюється у розмірі 20,5% річних у гривні.
Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. 
Відсотковий дохід (Ді) обчислюється за формулою:

                                                                                             де, 
%Ставкаi – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями 

(відсотків річних); 
1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);
Ti – тривалість відповідного відсоткового періоду;
Факт – кількість календарних днів у році, у якому здійснюється виплата до-

ходу за відповідний відсотковий період.
Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за 

правилами математичного округлення.
Виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валю-

ті України – гривні.
3.10. Порядок погашення облігацій
Погашення облігацій буде здійснюватись депозитарною установою згідно до-

говору про обслуговування рахунку у цінних паперах з власниками облігацій в 
національній валюті України (гривні) на підставі реєстру власників облігацій, 
складеного депозитарієм на кінець операційного дня, 

що передує даті початку погашення облігацій та наданого на дату початку по-
гашення облігацій.

Емітент перераховує належну суму на рахунок ПАТ «НДУ», відкритий в  
ПАТ «Розрахунковий центр», після чого належні кошти перераховуються на ра-

хунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки власни-
ків облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного депозита-
рієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та 
наданого ПАТ «НДУ» на дату початку погашення облігацій.

Дата початку погашення облігацій: 1 квітня 2017 року.
Дата закінчення погашення облігацій: 3 квітня 2017 року.
У разі відсутності в реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути про-

ведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. 
Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перераху-
вання коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, 
який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Можливість дострокового погашення облігацій Емітентом не передбачена.
Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення ви-

пуску (серії) облігацій 
У випадку, якщо наданий депозитарієм ПАТ «НДУ» реєстр не містить даних 

про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості 
облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідно-
му рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здій-
снює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій і 
після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в депозита-
рії ПАТ «НДУ» та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена 
виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні. Відсотки на депоновані 
кошти не нараховуються і не виплачуються.

3.11. порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента у 
разі оголошення ним дефолту

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, вста-
новлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або пога-
сити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки зазначені у цьому 
проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність 
в офіційному виданні НКЦПФР не менше як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів 
до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення. Відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування лік-
відаційної процедури повного або часткового задоволення вимог кредиторів здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника та визнання його банкрутом».

4. перелік і результати попередніх випусків облігацій
реквізити свідоцтва про 

реєстрацію випуску облігацій
орган, що видав 

свідоцтво Серія обсяг 
випуску, грн. Строк обігу результат погашення

Реєстраційний № 62/2/07,
дата реєстрації 16.02.2007 р.,
дата видачі 30.03.2007 р.

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового 

ринку

А 20 000 000 Після реєстрації Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку звіту про 
результати розміщення облігацій та видачі 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, 
по 24.02.2010 р. включно.

Облігації погашено на суму 
18 000 000,00 грн.

Реєстраційний № 302/2/07,
дата реєстрації 27.06.2007 р.,
дата видачі 26.09.2007 р.

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового 

ринку

В 50 000 000 Після реєстрації Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку звіту про 
результати розміщення облігацій та видачі 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, 
по 11.07.2010 р. включно.

Облігації погашено 
повністю. Розпорядження 
ДКЦПФР про скасування 

випуску облігацій №315-С-О 
від 14.09.2010р.

Реєстраційний № 36/2/10,
дата реєстрації 11.06.2010 р.,
дата видачі 22.11.2010 р.

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового 

ринку

С 40 000 000 Після реєстрації Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку звіту про 
результати розміщення та видачі свідоцтва 

про реєстрацію випуску облігацій, по 31 
березня 2014 року включно.

Облігації перебувають в 
обігу

5. розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у влас-
ності членів виконавчого органу емітента

Члени виконавчого органу частками в статутному капіталі Емітента не володіють.
6. перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що пе-

ревищує 10%
Компанія «НОМЕТРОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (NOMETROS INVESTMENTS 

LTD) – 100%.
7.  відомості про депозитарій
Емітент уклав договір про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарі-

єм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»: код за 

ЄДРПОУ 30370711, місце проведення державної реєстрації – Шевченківська ра-
йонна в місті Києві Державна адміністрація, дата проведення державної реєстра-
ції – 17.05.1999, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 04.05.2011 
(Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 795373), місцезнаходження: 
01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд.3, телефони - (044) 279-65-40, 279-13-25, факс 
(044) 279-13-22. Емітент уклав договір про обслуговування емісії цінних паперів з 
депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій Укра-
їни» № Е-8197/п від 10 вересня 2013 року.

8. дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспек-
ті емісії

факт
TiСтавка

Д i
i ××= 1000

%100
%
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Від емітента:
Шостак Руслан Станіславович – резидент України, Генеральний директор То-

вариства з обмеженою відповідальністю «РУШ»;
Гаркуша Юлія Євгенівна – резидент України, Головний бухгалтер Товариства 

з обмеженою відповідальністю «РУШ».
Аудиторська фірма в частині аудиту фінансової звітності Емітента за рік, що 

закінчився 31 грудня 2012 року:
Аудиторська фірма: повне 
найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БДО»

Скорочене найменування ТОВ «БДО»
місцезнаходження Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4
Фактична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4
тел.: (056) 370-30-44
Електронна адреса: office@bdo.com.ua

Ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ

20197074

директор Балченко Сергій Олексійович
місце та дата проведення 
державної реєстрації

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 
особи, видане виконавчим комітетом Кіровської 
районної Ради м. Дніпропетровська дата прове-
дення реєстрації 25.11.1997, номер запису 
1 224 120 0000 007233 дата зміни свідоцтва 
21.07.2009

Свідоцтво Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм №2868 від 23.04.2002 р.

Сертифікат аудитора Сертифікат аудитора серія А № 000046 видано 
Рішенням АПУ № 9 від 04.01.1994 р., продовжено 
до 18.12.2003р. Рішенням АПУ № 73 від 
18.12.1998р., продовжено до 04.01.2009р. 
Рішенням АПУ № 129 від 
04.01.2003р.,продовжено до 04.01.2014р. 
Рішенням АПУ № 197/2 від 18.12.2008р., 
продовжено до 04.01.2019р. Рішенням АПУ 
№ 286/2 від 19.12.2013р.

Аудиторська фірма в частині аудиту проміжної фінансової звітності Емітента 
станом на 30.09.2013 року: 
Аудиторська фірма: 
повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю аудитор-
ська фірма «Аудит - Дніпроконсульт»

Скорочене наймену-
вання

ТОВ АФ «Аудит - Дніпроконсульт»

місцезнаходження Юридична адреса: 49106, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, просп. Героїв, 35/264 
Фактична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 93, оф. 415
тел.: (056) 744-54-76, (056) 744-30-52(факс)
Електронна адреса: audit.dnepr@i.ua

Ідентифікаційний код 
за ЄдрпоУ

24600006

директор Гаврилова Олена Михайлівна
місце та дата 
проведення 
державної реєстрації

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, 
видане виконавчим комітетом Дніпропетровської 
міської ради 18.02.1997, номер запису 
1 224 120 0000 004777, перереєстрація - 24.07.2008, 
номер запису - 1 224 105 004777

Свідоцтво Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудитор-
ської діяльності № 1731, видано Рішенням Аудитор-
ської Палати України (АПУ) № 98 від 26.01.2001р., про-
довжено до 15.12.2010р. Рішенням АПУ № 156/6 від 
15.12.2005р., продовжено до 4.11.2015р. Рішенням 
АПУ № 221/3 от 4.11.2010р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та ауди-
торських фірм, які можуть проводити перевірки фінан-
сових установ, що здійснюють діяльність на ринку цін-
них паперів, реєстраційний №1562, строк дії: з 
05.07.2011 до 04.11.2015 р.

Сертифікат аудитора Сертифікат аудитора серія А № 005521 видано 
Рішенням АПУ № 125 від 22.07.2003р., продовжено до 
22.07.2013р. Рішенням АПУ № 191/2 від 26.06.2008р, 
продовжено до 22.07.2018р. Рішенням АПУ № 274 від 
19.07.2013р.

9. дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продава-
лись або продаються цінні папери цього емітент

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 
21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві дер-
жавною адміністрацією, виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 591590. 

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Те-
лефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01. 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421 від 05.03.2009р., 
термін дії – до 05.03.2019р. (дата видачі – 10.06.2012р.).

10. дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких 
включені облігації емітента.

Облігації Емітента серії С включені до 2-ого рівня лістингу організатора торгів-
лі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

11. Застереження про перевищення обсягу випуску облігацій над розмі-
ром власного капіталу

Загальна номінальна вартість облігацій серії D (75 000 000 – сімдесят п’ять 
мільйонів гривень) перевищує розмір власного капіталу Емітента, який на 
30.09.2013р. становить 64 186 559,48 грн. (шістдесят чотири мільйони сто вісім-
десят шість тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 48 копійок).

реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться 
національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розгля-
датися як гарантія вартості цих облігацій. відповідальність за достовірність 
відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

Я, Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ», 
Шостак Руслан Станіславович, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

_______________________ Шостак р.С.

Я, Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ», 
Гаркуша Юлія Євгенівна, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

_______________________ Гаркуша Ю.Є.

Аудитор:
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аудит - Дні-

проконсульт»
Я, Директор ТОВ АФ «Аудит - Дніпроконсульт», Гаврилова Олена Михайлівна 

, підтверджую дані цього Проспекту емісії.
_______________________ Гаврилова о. м.

Андеррайтер:
ПУАТ «ФІДОБАНК»
Я, Голова Правління ПУАТ «ФІДОБАНК», Адаріч Олександр Євгенійович, по-

годжую дані цього Проспекту емісії.
_______________________ адаріч о.Є.

Аудитор:
Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО»
Я, Директор ТОВ «БДО», Балченко Сергій Олексійович, підтверджую дані 

цього Проспекту емісії.
_______________________ Балченко С. о.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«панСІонат «приБереЖний»

повідомлення про спростування недостовірної інформації
Приватне акціонерне товариство «ПАНСІОНАТ «ПРИБЕРЕЖНИЙ» 04 бе-

резня 2014 року виявило факт технічної помилки, яка мала місце в особливій 
інформації щодо прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, 
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, а саме у повідомленні у гра-
фі  5 таблиці «Сума цінних паперів, що розміщується (тис. грн.)» вказана сума 
в 17327806,39 гривен, а має бути 17327,80639 тис.грн., інформація була роз-
міщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 11.02.14р., на 
сторінці в мережі Інтернет 20730769.infosite.com.ua 11.02.14р., та подано 
особ ливу інформацію в Кримське ТУ НКЦПФР 19.02.14р. Це сталося внаслі-
док збою програмного комплексу по формуванню особливої інформації. 

Після виправлення помилки особлива інформація 05.03.14р, повторно 
оприлюднена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та 
на сторінці в мережі Інтернет 20730769.infosite.com.ua. Подання інформа-
ції в Кримське ТУ НКЦПФР відбудеться в строки встановлені чинним за-
конодавством.

прат «СтавиЩенСЬКе ртп» повідомляє,що в пу-
блікації від 5.03.14 в газеті«Відомості НКЦПФР» №44 щодо проведення 
зборів акціонерів в таблиці «Основні показники» вказаний 12-й рядок чи-
тати в такій редакції: 

найменування період
Звітний 2013р. попередній 2012р.

Чистий прибуток (збиток) 27 6

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «платинУм БанК» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33308489
Місцезнаходження емітента: 03680, м. Київ, Амосова, 12
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 492 90 92 
Електронна поштова адреса емітента: ybelyy@platinumbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.platinumbank.com.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
На підставі Протоколу № 2 Засідання Спостережної Ради Публічного акціо-

нерного товариства «Платинум Банк» (надалі – Банк, Емітент) від 04.03.2014 
прийнято рішення про наступні зміни у складі Правління Емітента: переведено 
з посади Члена Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку 
Барчека Петера з 04 березня 2014 року, паспорт №BD5258912, виданий Бра-
тислава II 22.02.2010р. Термін призначення - не обмежено. Попередні посади – 
Член Правління Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк». Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента – 0,000%. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

Голова правління Краснов Г.в.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 05.03.2014

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

Шановні акціонери!
Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«теКСтилЬ диЗайн КомпанІ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31172831)
які відбудуться 15 квітня 2014р. о 13:30

за адресою: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. петропавловська Борщагівка, вул.леніна 1-Б

порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Про надання повноважень Мазліній Марині Дмитрівні на посаді Ди-

ректора Товариства терміном на 1 рік.
6. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
Для прийняття участі та голосування на зборах акціонерам або їх упов-

новаженим представникам необхідно зареєструватися.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 13:00 до 13:20 год. 15 квітня 2014р. 

за місцем проведення зборів.
Акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 

уповноваженим представникам акціонерів, крім того - довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного та внести пропо-
зиції можна за адресою: 08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. 
Петропавловська Борщагівка, вул.Леніна 1-Б.

наглядова рада
приватного акціонерного товариства «Текстиль Дизайн Компані»

основні показники 
фінансово-господарської діяльності

прат «текстиль дизайн Компані»
(тис.грн.)

найменування показника період
Звітний
(2013р.)

попере-
дній

(2012р.)
Усього активів 13984 14125
Основні засоби 7007 172
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 869 1244
Сумарна дебіторська заборгованість 1746 1714
Грошові кошти та їх еквіваленти 436 213
Нерозподілений прибуток -2487 -884
Власний капітал -2339 -736
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов’язання 13501 9387
Поточні зобов’язання 2822 5474
Чистий прибуток (збиток) -1603 -842
Середньорічна кількість акцій (шт) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

198 204

директор _____________________________ мазліна м.д.

 1. ПРАТ АВТО ТЕХСЕРВІС 73
 2. ПАТ АВТОБАЗА "ВОДНИК" 10
 3. ПРАТ АГРОКОМ 13
 4. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 65
 5. ПАТ АГРОТЕХНІКА-КОБЕЛЯКИ 35
 6. ПАТ АГРОФІРМА "ГЮНІВСЬКА” 67
 7. ПАТ АГРОХIМРЕМОНТ 63
 8. ПРАТ АГРОШЛЯХБУД 51
 9. ПАТ АЛУШТИНСЬКИЙ ЕФІРООЛІЙНИЙ 

РАДГОСП-ЗАВОД
24

 10. ПАТ АНДРУШІВСЬКЕ 13
 11. ПАТ АПТЕЧНА МЕРЕЖА ФАРМАЦІЯ 18
 12. ПРАТ АСК ОМЕГА 7
 13. ПРАТ АТ-ЗВ’ЯЗОК 60
 14. ПАТ БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" 76
 15. ПАТ БАШТАНСЬКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

МАШИННО-ТЕХНОЛОГIЧНА СТАНЦIЯ
58

 16. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 49
 17. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 76
 18. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР "НИВКИ" 17
 19. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 69
 20. ПАТ БУДІНДУСТРІЯ 61
 21. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5 19
 22. ПРАТ БУДТРАНС 86
 23. ПАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВЕДА 79
 24. ПРАТ ВАП-АСИСТАНС 60
 25. ПАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 12
 26. ПАТ ВИДУБИЧІ 8
 27. ПАТ ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 63
 28. ПРАТ ГЕОПОЛІС 16

 29. ПРАТ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ 26
 30. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 39
 31. ПАТ ГОРИНЬ 19
 32. ПРАТ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК 82
 33. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 26
 34. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 

ЗАВОД
26

 35. ПАТ ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ 41
 36. ПАТ ГРАНІТНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 41
 37. ПРАТ ДНІПРОВУД 17
 38. ПРАТ ДНІПРОКУЛЬТТОВАРИ 51
 39. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БУДИНОК ТОРГІВЛІ 45
 40. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
70

 41. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ 
ВАЛКІВ

46

 42. ПАТ ДОЛИНКА 27
 43. ПАТ ДОНЕЦЬКГІРМАШ 8
 44. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД 83
 45. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
23

 46. ПАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 38
 47. ПРАТ ДУНАЙ 72
 48. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 76
 49. ПАТ ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ 43
 50. ПРАТ ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА 39
 51. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 15
 52. СВК ЕРДЕН-РЕГІОН / ПРАТ "АГРОКОМ" 20
 53. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 80
 54. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД "ШЛЯХІНДУСТРІЯ" 72
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 55. ПАТ ЗАВОД "ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА" 74
 56. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №2 

"ОДЕСБУД"
66

 57. ПАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА 
МЕТАЛООСНАСТКИ

65

 58. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ 
ТА СКЛОВИРОБІВ

71

 59. ПАТ ЗЛАТОБАНК 34
 60. ПАТ ЗНКІФ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС" 49
 61. ПАТ ЗНКІФ "ЛІДЕР-ІНВЕСТ" 47
 62. ПАТ ІНВЕСТБУДСЕРВІС 42
 63. ПАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 61
 64. ПАТ ІСКРА 10
 65. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 86
 66. ТДОВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
51

 67. ТОВ КАПІТАЛ ЕКСПРЕС 53
 68. ПРАТ КАРОТАЖ - ПРАЙМ 85
 69. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
73

 70. ПАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 15
 71. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 64
 72. ПАТ КБ "ТРАНСПОРТЕР" 49
 73. ПРАТ КЗЕСО-ХОЛДИНГ 28
 74. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 7
 75. ПАТ КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕКСТЕМП"
17

 76. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДАРНИЦЬКИЙ"

11

 77. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ" 37
 78. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
40

 79. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 
"СТОЛИЧНИЙ"

79

 80. ПРАТ КИЇВФУНДАМЕНТБУД 30
 81. ПРАТ КИЇВФУНДАМЕНТБУД / ТОВ "ЕРА-ПОЛІССЯ" 82
 82. ПАТ КИЇВХЛІБ 80
 83. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 73
 84. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 30
 85. ПАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 81
 86. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКІ КОВБАСИ 81
 87. ПАТ КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" 50
 88. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК" 25
 89. ПРАТ КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

"ДЕМОС"
50

 90. ПРАТ КПМК-237 72
 91. ПАТ КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" 40
 92. ПАТ КРАСНОДОНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 82
 93. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
29

 94. ПРАТ ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ 11
 95. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 31
 96. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД 20
 97. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

"РОШЕН"
33

 98. ПАТ МАРФІН БАНК 59
 99. ПАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 68
 100. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ЕЛЕМ 29
 101. ПРАТ МЕДТЕХНІКА 37
 102. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 71
 103. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 
ТВАРИННИЦТВІ

61

 104. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 67
 105. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ШИНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 70
 106. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 85
 107. ПРАТ МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ФІРМА "ІНТЕРМАРКЕТ" 12
 108. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "СІМФЕРОПОЛЬ" 14
 109. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

"КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ"
43

 110. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
"УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"

20

 111. ТОВ НВФ "СТРОМКОМПЛЕКТ" 34
 112. ПАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ 84
 113. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 84
 114. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 52
 115. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 77

 116. ПАТ ОЧАРОВАНІЄ 47
 117. ПРАТ ПАНСІОНАТ "ПРИБЕРЕЖНИЙ" 113
 118. ПРАТ ПЕТРОІМПЕКС 23
 119. ПРАТ ПІВДЕНБУДТРАНС 13
 120. ПАТ ПІВДЕНЬЗАХІДШЛЯХБУД 38
 121. ПАТ ПЛАТИНУМ БАНК 114
 122. ПАТ ПЛЕМСЕРВІС 9
 123. ПАТ ПЛЕМСЕРВІС 12
 124. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ТЕХНІКИ "ЧЕРВОНА ЗІРКА"
62

 125. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
"БУЧАЧГАЗ"

25

 126. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"ВОЛИНЬГАЗ"

21

 127. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ"

22

 128. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"ЛЬВІВГАЗ"

22

 129. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"РІВНЕГАЗ"

21

 130. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"РІВНЕОБЛГАЗ"

21

 131. ПРАТ ПРИЗМА 31
 132. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

"КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ"
62

 133. ПАТ РАССВЕТ 63
 134. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 18
 135. ПРАТ РЕМОВВУГІЛЛЯ 60
 136. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3 51
 137. ПАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 79
 138. ТОВ РУШ 87
 139. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

"ОМЕГА"
59

 140. ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 52
 141. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 52
 142. ПРАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 48
 143. ПРАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
45

 144. ПРАТ СКАДОВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 51
 145. ПАТ СПЕЦМЕБЛІ 78
 146. ПРАТ СТАВИЩЕНСЬКЕ РТП 113
 147. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТІЯ ЖИТТЯ" 65
 148. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАЛИНА" 36
 149. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА" 23
 150. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА-СІЧ” 70
 151. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТАР-ПОЛІС" 74
 152. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРПРОМГАРАНТ" 75
 153. ПРАТ СЯЙВО 14
 154. ПРАТ ТЕКСТИЛЬ ДИЗАЙН КОМПАНІ 114
 155. ПРАТ ТЕРМІНАЛ 15
 156. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 22
 157. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАКУЛА" 69
 158. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 66
 159. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 84
 160. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 78
 161. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 77
 162. ПРАТ УКРЕНЕРГОТРАНС 68
 163. ПРАТ УКРЗЕРНОІМПЕКС 32
 164. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 8
 165. ПРАТ УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПРОДАЖУ 

АВIАПЕРЕВЕЗЕНЬ
36

 166. ПАТ УНІВЕРСАМ-2 27
 167. ПРАТ УХЛ-МАШ 28
 168. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ" 30
 169. ПАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 83
 170. ПРАТ ХІМДИВІЗІОН 48
 171. ПАТ ХІМТЕПЛОМАШ 35
 172. ПРАТ ХЛІБОРОБ 74
 173. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

"КОРАЛЛ"
46

 174. ПРАТ ЦИНК 75
 175. ВАТ ЦКБ РИТМ 68
 176. ПАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 64
 177. ПАТ ЮЖНИЙ 9
 178. ПАТ ЯГОТИНСЬКЕ 32
 179. ПАТ ЯСНА ПОЛЯНА 44
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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 № 0125443
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
06.03.2014 р. 
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