
№31 (1784) 14.02.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.02.2014   № 188

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми депозитарного обліку цінних 
паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) порушення емітентами цінних паперів (далі — 
Товариства) вимог частини 1 статті 40 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» в частині неподання акціонерними 
товариствами до Комісії регулярної річної інформації, вимог п. 5 
розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про акціонерні товариства» в частині не приведення статуту та 
внутрішніх положень у відповідність до норм цього Закону та з 
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 11.02.2014 внесення змін до системи депозитар-
ного обліку щодо цінних паперів Товариств (перелік додається) на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній 
системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення 
змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Това-
риств (перелік додається).

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

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

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі Украї-
ни, у триденний термін з моменту отримання ними копії цього рі-
шення повідомити Комісію про його виконання. 

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протягом п’яти 
робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Крим-
ське територіальне управління Комісії з доданням копій відповід-
них документів.

7. Кримському територіальному управлінню Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департамен-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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ту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про 
усунення порушення Товариствами (перелік додається) з додан-
ням копій відповідних документів та проектів рішень щодо від-
новлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 
паперів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) за-
безпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рі-
шення Товариствам (перелік додається), Кримському територі-
альному управлінню Комісії та відповідним учасникам 
депозитарної системи України.

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

10. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
«11» лютого 2014 року №188

Перелік Товариств, яким з 11.02.2014 зупинено внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк до 

усунення порушення
№ з/п Код за ЄДРПОУ Назва товариства

1. 22229967 ЗАТ «МЕЙБЕЛ»
2. 24030247 ЗАТ «ІНКЕРМАН»

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 Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 24.10.2013 №2484, рішення Комісії від 
11.02.2014р. №199 «Щодо скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Закритого 
акціонерного товариства «КРИМАВТОТРАНС-ЕКСПРЕС», та відпо-
відно до документів, наданих Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «КРИМАВТОТРАНС-ЕКСПРЕС» (правонаступник Закри-
того акціонерного товариства «КРИМАВТОТРАНС-ЕКСПРЕС»), 
95011, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 20А, код 
за ЄДРПОУ: 24507637, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з реорганізацією акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій Закритого акціонерного товариства 
«КРИМАВТОТРАНСЕКСПРЕС» (код за ЄДРПОУ: 24507637). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного това-
риства «КРИМАВТОТРАНС-ЕКСПРЕС» від 27 листопада 2006 року 
№550/1/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку, анульовано — розпорядження № 48 — КФ С — А 
від 11 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням Уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.13 №2484, на підставі підпункту 1 пункту 1 рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень територіаль-
ним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 
2013 р. за 1390/23922, пункту 2 Розділу I Порядку скасування ре-
єстрації 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 «Автотрейдінг
Україна», 03148, м. Київ, бул. Вернадського, 36-В, код за ЄДРПОУ: 
31167706 — розпорядження №09ЦДЗ від 11 лютого 2014 року.

НКЦПФР повідомляє  
про ліцензування на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ви
дано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо
вому ринку:

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК МИХАйЛІВ
СЬКИй» (01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3; 
ідентифікаційний код юридичної особи: 38619024) ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — ді-
яльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяль-
ності, дилерської діяльності — рішення № 177 від 11 лютого 
2014 року.

13.02.2014 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.
*   *   *

№ 
свідо
цтва

дата 
включення

сим
вол

Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової 
установи

місцезнахо
дження

№ ліцензії строк діі 
ліцензії

№ 
свідоцтва 

КІФ

підстава 
заміни 

свідоцтва

дата 
заміни 

свідоцтва

підстава 
виключення з 

Реєстру

дата 
виключен

ня з 
Реєстру

1275 26.02.2008 КІФ 35689811 ПАТ «ЗНКІФ 
«ЕСКО-ФОНД» 
(АНУЛЬОВАНО)

03067, м. Київ, 
вул. Машинобу-

дівна, 37

№963-1 від 
18.02.2008

зміна 
наймену-

вання 
зміна 

місцезна-
ходження

11.09.2012 виключення в 
з»язку з 
ЭДРСІ

29.01.2014

1526 02.02.2009 Т 35970413 ТОВ «КОМПАНІЯ 
«М-БРОК» 

(АНУЛЬОВАНО)

61002, 
м. Харків, 

вул. Артема, 46

АВ 440441 
АВ 440442 
АВ 440443

05.12.08-
05.12.13

анульв. в 
звязку з 

закінчення 
строку дії 
ліцензії

10.02.2014
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

1588 06.10.2009 Т 36540031 ТОВ «КРИМ-
СЬКА ДЕПОЗИ-

ТАРНА 
КОМПАНІЯ» 

(АНУЛЬОВАНО)

95050, АР 
Крим, 

м. Сімферо-
поль, вул. Лізи 
Чайкіної, буд. 1

АВ 483642 
АВ 483639 
АВ 483640

04.09.09-
04.09.14

анул. 
Ліц.№ АВ 

483639 від 
04.09.2009, 
АВ 483640

06.02.2014

68 11.10.2004 Т 21190772 ТОВ «Фінансова 
Компанія 
«ЕЛЬФ» 

(АНУЛЬОВАНО)

61025, 
м. Харків, 

вул. Чоботар-
ська, 23

АВ 520393 
АВ 520394

02.03.10-
02.03.15

зміна 
місцезна-
ходження 

та 
наймену-

вання

17.03.2010 Рішення 
НКЦПФР від 
04.02.2014 

№ 139

10.02.2014

1935 21.02.2012 РД 31184302 ТОВ «ІМПУЛЬС» 49600, 
м. Дніпропе-

тровськ, 
вул. Паніка-

хи, буд. 2

АГ 580157 
АГ 399389

11.01.12-не-
обмежений 
25.10.10-
25.10.15

Рішення 
НКЦПФР від 
15.10.2013 

№ 2408

04.02.2014

Включення до державного реєстру фінансових установ
№ 

сві
до

цтва

дата 
включення

символ Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової 
установи

місцезнаходження № ліцензії строк діі 
ліцензії

№ свідоцтва 
КІФ

підстава 
заміни 
свідо
цтва

дата 
заміни 
свідо
цтва

підстава 
виклю
чення з 
Реєстру

дата 
виклю
чення з 
Реєстру

2196 27.01.2014 КУА 38213126 ТОВ «КУА «Інекс 
Капітал»

04116, м. Київ, 
вул.. маршала 

Рибалка, буд. № 11, 
оф. 205

АЕ № 286657 10.10.2013-не-
обмежений

2197 30.01.2014 ТОВ 38517051 ТОВ «Оріс 
Кепітал»

01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, 

буд. 106-Б

АЕ № 286790, 
АЕ № 286789 

Від 
27.12.13-не-
обмежений

2203 04.02.2014 ЗНВКІФ 38980529 ПАТ «ЗНВКІФ 
«Еріда 

Менеджмент»

04201, м. Київ, 
проспект Маршала 
Рокосовського, 3/4

№ 00267 від 
31.12.2013

2202 04.02.2014 ЗНВКІФ 38390487 ПАТ «ЗНВКІФ 
«Олерон 

Стандарт»

04201, м. Київ, 
проспект Маршала 
Рокосовського, 3/4

№ 00268 від 
31.12.2013

2201 04.02.2014 ТОВ 38653353 ТОВ «Перфор-
мер Нью»

83049, м. Донецьк, 
вул. Воїнська, 37

№ 1153 від. 
27.01.2014

 2200 04.02.2014 ЗНВКІФ 38980576 ПАТ «ЗНВКІФ 
«Дінеро Актив» 

04201, м. Київ, 
проспект Маршала 
Рокосовського, 3/4

№ 00269 від 
31.12.2013

2199 04.02.2014 ЗНВКІФ 38980534 ПАТ «ЗНВКІФ 
«Толедо Інвест»

04201, м. Київ, 
проспект Маршала 
Рокосовського, 3/4

№ 00266 від 
31.12.2013

2198 04.02.2014 КУА 39012521 ТОВ «КУА 
«Скіф»

02090, м. Київ, 
вул. Володимира 

Сосюри, будинок 6, 
офіс 203

АЕ № 286799 22.01.2014- 
необмежений

2204 04.02.2014 ЗНВКІФ 38391985 ПАТ «ЗНВ КІФ 
«МБГ»

04071, м. Київ, 
вул. Почайнин-

ська, 45

№ 00154 від 
25.01.2013

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення загальних зборів 

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРОКРИМСЬКЕ ПІД
ПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ 00905215, місцезнаходження — 
97345, Автономна Республіка Крим, м. Старий Крим, вул. Леніна, 6), надалі — Товариство, повідо-
мляє, що 04 квітня 2014 р. о 14.00 годині за адресою: 97345, Автономна Республіка Крим, м. Старий 
Крим, вул. Леніна, 6, кабінет голови правління Товариства, відбудуться загальні збори акціонерів. 
Реєстрація учасників зборів відбудеться 04 квітня 2014 р. з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за місцем 
проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів — додатково довіреність на право участі у зборах. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 31 березня 2014 року.

До дня проведення зборів акціонери на підставі відповідного запиту можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, 
у робочий час в робочі дні за адресою: м. Старий Крим, вул. Леніна, 6, в кабінеті голови 
правління Товариства, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правлін-
ня. Телефон для довідок: (0655) 51498.

2. Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Затвердження 

регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

в 2013 році і визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік, та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради і Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4. Призначення Ревізора товариства.
5. Затвердження балансу і річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу при-

бутку (покриття збитків).
3. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Всього активів 345,5 475,0
Основні засоби 161,4 175,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 30,4 118,3
Сумарна дебіторська заборгованість 18,0 37,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 18,7
Нерозподілений прибуток -485,3 -357,6
Власний капітал 337,6 465,3
Статутний капітал 278,7 278,7
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 7,9 9,7
Чистий прибуток (збиток) -127,7 -86,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1114840 1114840
Кількість власних акцій, викуплених впродовж періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 6 6

Голова правління  Васильєв Д.Г.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІйНИй БАНК «ЦЕНТР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк 
«Центр»;

2. Код за ЄДРПОУ:37119553;
3. Місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспект Науки 54 Б;
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)3937400 (044)3937406;
5. Електронна поштова адреса: ctr@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.bankcenter.com.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згідно рішення акціонера ПАТ КБ «Центр» від 10.02.2014р. у зв’язку із закінченням 

07.02.2014 р. строку дії Трудового договору припинено повноваження як Голови Наглядової 
ради ПАТ КБ»Центр» Кірічко Вадима Івановича (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). На посаді перебував з 09.02.2012р по 07.02.2014р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Акціями емітента не володіє. Замість звільненої 
особи нікого не призначено.

Згідно рішення акціонера ПАТ КБ «Центр» від 10.02.2014р. Прийнято рішення обрати 
Кірічко Вадима Івановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Членом 
Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» терміном з 10.02.2014р по 10.02.2016р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади: Член Правління ПАТ «Банк 
Кредит Дніпро», Голова Наглядової ради ПАТ КБ «Центр». Акціями емітента не володіє.

Згідно рішення акціонера ПАТ КБ «Центр» від 10.02.2014р. У зв’язку із закінченням 
07.02.2014 р. строку дії Трудового договору припинено повноваження як Члена Наглядової 
ради ПАТ КБ «Центр» Тичино Сергія Валерійовича (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). На посаді перебував з 04.05.2011р. по 07.02.2014р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Акціями емітента не володіє.

Згідно рішення акціонера ПАТ КБ «Центр» від 10.02.2014р. Прийнято рішення обрати 
Тичино Сергія Валерійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Членом 
Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» терміном з 10.02.2014р по 10.02.2016р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади: Директор ЗАТ «Центр об-
слуговування мобільних платежів», Член Наглядової ради ПАТ КБ «Центр». Акціями емітен-
та не володіє.

Згідно рішення акціонера ПАТ КБ «Центр» від 10.02.2014р. У зв’язку із закінченням 
07.02.2014 р. строку дії Трудового договору припинено повноваження як Члена Наглядової 
ради ПАТ КБ»Центр» Терещенкова Геннадія Володимировича (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). На посаді перебував з 09.02.2012р по 07.02.2014р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями емітента не володіє.

Згідно рішення акціонера ПАТ КБ «Центр» від 10.02.2014р. Прийнято рішення з 
10.02.2014р. до обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ»Центр» виконання обов'язків Голо-
ви Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» покласти на Кірічко Вадима Івановича (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Попередні посади: Член Правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро», Голова Наглядо-
вої ради ПАТ КБ «Центр». Акціями емітента не володіє.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління ______________

(підпис) 
С.В. Маломуж

М. П. 12.02.2014р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«СТРАХОВИй КАПІТАЛ УКРАЇНИ»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Страховий капітал України»

2. Код за ЄДРПОУ — 33152597
3. Місцезнаходження — 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 3
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 525 49 48, (044) 525 49 86
5. Електронна поштова адреса — sorochenko@dspgroup.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації – 
http://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до 
вимог глави  2 розділу ІІІ цього Положення — Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» (далі — Емітент), за-
сідання якої відбулося 12.02.2014 року (Протокол №1 від 12 лютого 2014 року), ви-
никла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Посадова особа — Перший заступник Голови Правління Мироненко Юрій Микола-
йович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано), звільнена з даної 
посади 12.02.2014 р. за власним бажанням. Особа перебувала на посаді протягом 
трьох років (з 01.02.2011 р.). Посадова особа не володіє акціями Емітента та немає 
частки в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. 

Посадова особа — Перший заступник Голови Правління Плотнікова Ганна Федо-
рівна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано), призначена на дану 
посаду з 13.02.2014 року. Особу призначено безстроково (до прийняття рішення про 
припинення її повноважень). Посадова особа не володіє акціями Емітента та немає 
частки в статутному капіталі Емітента. Протягом останніх п’яти років обіймала наступ-
ні посади: начальник управління страхування та перестрахування ПрАТ «СК «Страхо-
вий капітал України», начальник відділу перестрахування АТ (приватне) «СК «РІДНА», 
начальник управління перестрахування ЗАТ «АСК «РОКАДА». Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає.

ІІІ. 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 «СК «Страховий капітал України» ____________  Сороченко М.В. 

(підпис)                   (ініціали та прізвище 
керівника) 

М.П.                              12.02.2014 
(дата)

Цим повідомляю, що 20 березня 2014 року за адресою с. Мартинівка Гадяцького району 
Полтавської обл. (приміщення клубу товариства) відбудуться загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Гадяцьке бурякогосподарство», місцезнаходження това-
риства: 37361, Полтавська область, Гадяцький район, с.Мартинівка. Реєстрація акціонерів: 
20 березня 2014 року з 8.00 до 8.50 за місцем проведення загальних зборів. Початок зборів 
о 9.00. 

Порядок денний
1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 

2013 рік. 
2. Звіт наглядової ради про результати її діяльності в 2013 році. 
3. Звіт та висновки ревізійної комісії за наслідками перевірок фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2013 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, зві-

ту ревізійної комісії.
5. Затвердження деяких господарських договорів заключених в 2013 році.
6. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку товариства, отримано-

го в 2013 році. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу планового прибутку товариства 2014 року.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 52323 54038

Основні засоби 19003 19277
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3960 3065
Сумарна дебіторська заборгованість 8984 10223
Грошові кошти та їх еквіваленти 388 669
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 500 497
Власний капітал 47318 47426
Статутний капітал 2685 2685
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5700 6383
Чистий прибуток (збиток) 500 497
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10738416 10738416
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 373 365

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що стосуються внесених до по-
рядку денного питань, звернувшись з відповідною заявою до голови наглядової ради Товари-
ства. 

Для участі в зборах необхідно мати паспорт або довіреність, оформлену відповідно до 
діючого законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –17.03.2014 року.

Довідки за телефоном: (04562) 24260. 

Директор  М.П. Пономаренко

АКЦІОНЕРАМ АТ «ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ «ЮГЦЕМЕНТ»
В доповнення до повідомлення про скликання чергових загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ «ЮГцемент» розміщеного в газеті «Відомості НКЦПФР» №12 від 
20.01.2014 р., та на виконання Рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України «Про розкриття інформації в загальному повідомленні 
акціонерного товариства про проведення загальних зборів» №324 від 
26.05.2006 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 р. за 
№698/12572, розміщуємо інформацію про основні показники фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ЮГцемент» за 2013 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПАТ «ЮГцемент» за 2013 р. (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 758 620 810 643
Основні засоби 418 508 489 926
Довгострокові фінансові інвестиції 1 2
Запаси 156 829 135 624
Сумарна дебіторська заборгованість 46 800 60 678
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 015 40 790
Нерозподілений прибуток 183 523 226 374
Власний капітал 288 341 331 192
Статутний капітал 6 237 6 237
Довгострокові зобов'язання 391 065 385 766
Поточні зобов'язання 79 379 93 685
Чистий прибуток (збиток) (42 851) 26 432
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 386 092 1 386 092
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 545 543

Додаткову інформацію щодо чергових Загальних зборів акціонерів можна 
отримати за телефоном (0512) 59-45-01

Рада Директорів ПАТ «ЮГцемент»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРОСТЯНЕЦЬКИй МОЛОЧНИй ЗАВОД» 

(ЄДРПОУ: 00418024)
Місцезнаходження: 24300 Вінницька обл.,

Тростянецький р-н., смт. Тростянець, вул. Леніна, 28
Правління АТ «Тростянецький молочний завод» повідомляє, що річні загальні збори 

акціонерів відбудуться «31» березня 2014 року об 17.00 годині за адресою: 24300, Він
ницька область, смт. Тростянець вул. Леніна, 28 (приміщення адміністрації).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день про-
ведення зборів з 16.15 год. до 16.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів АТ «Тростянецький молочний 
завод», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам — доручення, оформ-
лені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний 
документ акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде скла-
дений станом на 24 годину 25.03.2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИй
річних загальних зборів акціонерів АТ «Тростянецький молочний завод»

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затверджен-
ня регламенту зборів;

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-
ління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2014 рік; 

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради;

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Това-
риства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної 
комісії Товариства;

5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 
31.12.2013  року;

6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства; 
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням тер-

міну обрання;
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обрани-

ми членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства;

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням 
терміну обрання;
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обрани-

ми членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Това-
риства;

14. Про зміну адреси місцезнаходження Товариства;
15. Про внесення змін до Статуту Товариства; 
16. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2013 році;
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної 
сукупної вартості таких правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку 
денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів: за адресою:: 
24311, Вінницька обл., Тростянецький р-н. с. Северинівка, вул. Леніна, 27, бухгалтерія 

Відповідальна особа Салій Т.М.
Контактні: тел(04343) 2-28-69; факс 2-24-57.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника період

звітний
(2013 р.)

попередній
(2012 р.)

Усього активів 24741 4679
Основні засоби 5880 5624
Довгострокові фінансові інвестиції 382 382
Запаси 105 74
Сумарна дебіторська заборгованість 21401 914
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 52
Нерозподілений прибуток 201 (1295)
Власний капітал 3039 1543
Статутний капітал 2327,5 2327,5
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов'язання 21542 2992
Чистий прибуток (збиток) 1496 1429
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9310000 9310000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88 84

Правління АТ «Тростянецький молочний завод»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО « ЧОРНОМОРСЬКИй СУДНОБУДIВНИй ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 14312980
3. Місцезнаходження: 54000 м.Миколаїв, Iндустрiальна, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0512-47-64-92, 0512-47-64-92
5. Електронна поштова адреса: ur.otd.corporativ@chsz.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://14312980.smida.gov.ua/em_reports
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фон-

ду операцій з нерухомістю: Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про 
його банкрутство: 11.02.2014

11.02.2014р. ПАТ « Чорноморський суднобудівний завод»( далі по тексту Емітент) 
дiзнався про порушення провадження у справi про його банкрутство та розкриває наступну 
iнформацiю:

04.02.2014р. Господарським судом Миколаївської областi винесена ухвала про пору-
шення провадження у справі про банкрутство ПАТ « Чорноморський суднобудівний завод» 
( справа №915/86/14) за заявою ПрАТ « Балаклавське рудоуправління ім.  О.М. Горького»(  ідент.
код 00191906). Кредитором на вимогу якого порушено провадження у справi про банкрут-
ство емiтента є ПрАТ « Балаклавське рудоуправління ім.  О.М.  Горького»( місцезнаходжен-
ня : 99042, м. Севастополь, вул..Новікова,11), розглядає зазначену справу Господарський 
суд Миколаївської областi. 

Провадження у справi про банкрутство емiтента порушено з причин не можливостi 
виконати рiшення господарського суду Миколаївської областi та вiдповiдно стягнути з 
емiтента заборгованiсть на користь кредитора, протягом бiльш нiж 3-х мiсяцiв з момен-
ту вiдкриття виконавчого провадження. Загальна сума вимог кредитора становить 
510  000,0 грн.

Ухвалою господарського суду Миколаївської областi від 04.02.2014 року призначено 
арбiтражним керуючим емiтента Молош Олега Івановича ( 74900, Харсонська обл., м.Нова 
Каховка, вул.. Першотравнева, 24). Дата проведення підготовчого засідання суду 
04.02.2014р.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор  Калашнiков В.М.

11.02.2014



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подаєть-

ся до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

Харкiвський мiський голова Кернес Г.А.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 14.02.2014
(дата)

Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Харкiвська мiська рада
2. Код за ЄДРПОУ
04059243
3. Місцезнаходження
Харківська , Харкiвський, 61003, мiсто Харкiв, м-н Конституцiї, 7
4. Міжміський код, телефон та факс
(057)7316018 (057)7315925
5. Електронна поштова адреса
gubf@citynet.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

14.02.2014

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку» №31

14.02.2014

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

www.city.kharkov.ua
в мережі 
Інтернет

14.02.2014

(адреса сторінки) (дата)

III. Інформація щодо облігацій місцевих позик
1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реєстрації випус-

ку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу облігацій місцевих позик).
20111122
08/1-I-2011
36міс.
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій 

місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик).
Фiнансування бюджету розвитку бюджету мiста Харкова на реалiзацiю завдань та 

заходiв, спрямованих на своєчасну та якiсну пiдготовку мiста до проведення фiнальної 
частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу

3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отриманих від 
розміщення облігацій місцевих позик.

99500шт.
99500000грн.

4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій міс-
цевих позик.

Кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй внутрiшньої мiсцевої позики серiї D, 
були спрямованi на реконструкцiю дорiг та iнженерних об`єктiв на них, а саме на: — 
будiвництво надземного пiшохiдного переходу по просп. Гагарiна — 2815,3 тис. гри-
вень; — реконструкцiю вул.Державiнської — 5499,3 тис. гривень; — реконструкцiю 
вул.Храмова — 3500,0 тис. гривень; — реконструкцiю пров.Власiвського — 3849,7 тис. 
гривень; — реконструкцiю просп. П`ятдесятирiччя СРСР (вiд просп.Героїв Сталiнграду 
до просп.Московського) — 13068,4 тис. гривень; — реконструкцiю майдану Руднє-
ва — 1000,0 тис. гривень; — реконструкцiю вул.Храмова на дiлянцi вiд вул.Днiпровської 
до вул.Тарасiвської — 3000,0 тис. гривень; — реконструкцiю вул.Плеханiвської — 
18919,7 тис. гривень; — реконструкцiю просп.Гагарiна — 45317,9 тис. гривень

5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих 
позик.

Погашення облiгацiй внутрiшньої мiсцевої позики серiї D буде здiйснюватись в 
нацiональнiй валютi України (гривнi)

6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля 
цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/
делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах. 

На внутрiшньому ринку торгiвля облiгацiями внутрiшньої мiсцевої позики серiї D 
здiйснюється на ПАТ «ФБ «Перспектива»

Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики серiї D не обертаються на зовнiшнiх ринках
Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики серiї D включенi до бiржового списку 

ПАТ  «ФБ «Перспектива» з 05.12.2011, 1-й рiвень лiстингу
Факти делiстингу вiдсутнi
7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик.
14883210грн.
8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик.
0грн.
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде 

направлена на погашення облігацій місцевих позик.
0грн.
10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
0грн.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих 

позик.
99500шт.
99500000грн.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового 

стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про 
результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної 
довідки в довільній формі.

Станом на 01.01.2014 мiжнароднi кредитнi рейтинги м. Харкова та боргового 
зобов’язання Харкiвської мiської ради (облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики серiї D) 
знаходяться на одному рiвнi з суверенним рейтингом України. Кредитнi рейтинги, 
присвоєнi «Українським кредитно-рейтинговим агентством» за Нацiональною шкалою 
знаходяться на рiвнi «uaA+», прогноз «стабiльний»

ХАРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСИН» повідом-
ляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товари-
ство «Русин» (далі — Товариство), 03134, м. Київ, вул. Миру, 19-Е.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути 
акціонери) для проведення загальних зборів: 24 березня 2014 року о 14.00,

03134, м. Київ, вул. Миру, 19Е, кабінет Голови правління.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 24 березня 2014 року. При собі мати документ, що по-

свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 

18.03.2014 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. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік 

та завдання на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку за підсумками фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2013 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови правління, 

Ревізора.
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та про попереднє схвалення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

10. Обрання членів та Голови Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

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

Звітний Попередній
Усього активів 4817,1 7 083,8
Основні засоби 1567,7 1 741,1
Довгострокові фінансові інвестиції 1,0 1,0
Запаси 738,5 4 863,3
Сумарна дебіторська заборгованість 2384,7 398,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 14,7
Нерозподілений прибуток (збиток) 3579,3 3 102,4
Власний капітал 4638,3 4 161,4
Статутний капітал 430,2 430,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 178,8 2 922,4
Чистий прибуток (збиток) 477,0 156,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2868 2868
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 17

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 
під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному 
місці — приймальні Голови правління, а в день проведення загальних зборів — також у місці 
їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з вищезазначеними документами: Голова Наглядової ради Козлов Роман Станіславович.

Тел. для довідок: (044) 4086433.  Голова правління
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» 

(ЄДРПОУ: 31333749)
Місцезнаходження: 17600, Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва, 

вул. Садова, буд. 4
Правління АТ «Варвамаслосирзавод» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 

відбудуться «15» квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: 17600, Чернігівська об
ласть, Варвинський район, смт. Варва, вул. Садова, буд. 4 (актовий зал);

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день про-
ведення зборів з 10.30-10.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів АТ «Варвамаслосирзавод», і є 
дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам — доручення, оформлені згідно 
з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ 
акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде скла-
дений станом на 24 годину 09.04.2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИй
річних загальних зборів акціонерів АТ «Варвамаслосирзавод»

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затверджен-
ня регламенту зборів;

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 
2014  рік; 

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради;

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Това-
риства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної 
комісії Товариства;

5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2013 
року;

6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства; 
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням тер-

міну обрання;
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обрани-

ми членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства;

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням 
терміну обрання;

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обрани-

ми членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Това-
риства;

14. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2013 році;
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної 
сукупної вартості таких правочинів.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного мож-
на ознайомитися за адресою: 17600, Чернігівська область, Варвинський район, 
смт.  Варва, вул. Садова, буд. 4 (бухгалтерія).

Відповідальна особа Сай Наталія Миколаївна, Контактні: тел. (04636) 2-12-89, 2-36-06

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника період

звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 844 1205
Основні засоби 475 613
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 3 125
Сумарна дебіторська заборгованість 263  306
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 8
Нерозподілений прибуток 
Власний капітал -1534  -1286
Статутний капітал 512 512
Довгострокові зобов`язання 752 381
Поточні зобов'язання 1626 2037
Чистий прибуток (збиток) -248 -553
Середньорічна кількість акцій (шт.) 512510 512510
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 27

Правління АТ «Варвамаслосирзавод»
Голова Правління  Шокодько А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИй СИРЗАВОД» 

(ЄДРПОУ: 00446017)
Місцезнаходження: 26100, смт. Новоархангельськ, Кіровоградська обл.,

Новоархангельський р-н. вул. Леніна, буд.1.
Правління ПАТ «Новоархангельський сирзавод» повідомляє, що річні загальні збори 

акціонерів відбудуться «31» березня 2014 року об 11.00 годині за адресою: 26100, 
смт. Новоархангельськ , Кіровоградська обл. Новоархангельський рн смт. Новоархан
гельськ, вул. Леніна, 1 (актовий зал);

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день про-
ведення зборів з 10.30 год. до 10.55 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ «Новоархангельський сир-
завод», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам — доручення, оформ-
лені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний 
документ акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде скла-
дений станом на 24 годину 25.03.2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИй
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Новоархангельський сирзавод»

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затверджен-
ня регламенту зборів;

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-
ління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2014 рік; 

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради;

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Това-
риства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної 
комісії Товариства;

5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 
31.12.2013 року;

6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства; 
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням тер-

міну обрання;
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обрани-

ми членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства;

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням 
терміну обрання;

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обрани-

ми членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Това-
риства;

14. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2013 році;
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної 
сукупної вартості таких правочинів. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку 
денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів: за адре-
сою: 26100, смт. Новоархангельськ, Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н. 
вул. Леніна, буд.1. (бухгалтерія)

Відповідальна особа Грицик Людмила Григорівна, Контактні: тел. (05255) 2-18-31; 
факс 2-27-35

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника період

звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 22900 15064
Основні засоби 2693 2960
Довгострокові фінансові інвестиції 0 -
Запаси 575 503
Сумарна дебіторська заборгованість 18597 11301
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 300
Нерозподілений прибуток 3928 1927
Власний капітал 4944 2043
Статутний капітал 900 900
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов'язання 17956 12121
Чистий прибуток (збиток) 2001 4183
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6000000 6000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 58

Правління ПАТ «Новоархангельський сирзавод»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОЦИНК»

 ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК» (ПРАТ «БІЛОЦИНК») повідомляє 

Вас, що 20 березня 2014 року о 16.00 годині за адресою: Україна, Київська область, Біло
церківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», кабінет 
директора ПРАТ «БІЛОЦИНК», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 
20 березня 2014 року з 15.30 год. до 15.50 год. за адресою: Україна, Київська область, Біло-
церківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», прий-
мальня директора ПРАТ «БІЛОЦИНК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено-
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 год. 14 березня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці-
онерів — 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 зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представ-
ника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідом-
лення до 19 березня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. 
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, Київська область, Білоцер-
ківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», в примі-
щенні бухгалтерії ПРАТ «БІЛОЦИНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа — Директор ПРАТ «БІЛОЦИНК» Міщенко М.В.

20 березня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті 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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 
Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Наглядової ради.

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

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

підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за 
простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПРАТ «БІЛОЦИНК» (тис. грн.) 

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів  17099,6 12624,3
Основні засоби  8170,2 8283,4
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 119,1 169,1
Сумарна дебіторська заборгованість  8805,9 4169,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,4 2,8
Нерозподілений прибуток (5795,7) (4727,1)
Власний капітал - -
Статутний капітал 1578,0 1578,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) (1068,6) (1214,1)
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 (осіб) 18 19

Телефон для довідок:  (0456)32-56-46
 (0456)32-56-32

ПРАТ «БІЛОЦИНК» 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»
Повне найменування та 
місцезнаходження 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФЕСІОНАЛ», 
Україна, Одеська область, Комінтернівський район,село 
Григорівка, вул Заводська буд. 6

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

26 березня 2014, 13:00 год. Україна, Одеська область, 
Комінтернівський район,село Григорівка, вул Заводська 
буд 6 (в адміністративному корпусі ПрАТ «Професіонал»; 
актовий зал, приміщення № 105) 

Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 12:00.
Закінчення реєстрації акціонерів о 12:45.

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

20.03.2014 року

Перелік питань, що 
виносяться на голосування

1. Обрання голови секретаря загальних зборів, голови та 
членів лічильної комісії.
2. Розгляд та затверждення звіту виконавчого органу 
Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд та затверждення звіту наглядової ради 
Товариства за 2013 рік.
4. Розгляд та затверждення звіту ревізійної комісії 
(ревізора) Товариства. 
5. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату 
дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства 
України.
6. Обрання (переобрання) правління, наглядової ради, 
Ревізора.

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

З документами (матеріалами) до порядку денного, під час 
підготовки до загальних зборів, можливо ознайомитись у 
робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва: 12:00-12:35) за 
адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський 
район, село Григорівка, вул Заводська, буд 6
(у приміщенні адміністративного корпусу 
ПрАТ «Професіонал» приміщення № 306;). Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Голова правління 
ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» — Буяджи Анатолій Васильович.

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

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

Звітний Попередній
Усього активів 13663,0 13922,0
Основні засоби 7454,0 7791,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,0
Запаси 1758,00 1471,0
Сумарна дебіторська заборгованість 318,0 786,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1137,0 9,0
Нерозподілений прибуток 3873,0 3824,0
Власний капітал 13430,0 13381,0
Статутний капітал 7832,0 7832,0
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 233,0 542,0
Чистий прибуток (збиток) 66,0 -724,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1135,0 1135,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,00 0,00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88 114
Голова правління
ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»  Буяджи Анатолій Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕО ВІТА»

Позачергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 24.03.2014 року о 10:00 го
дині за адресою: Україна, м. Київ, 01021, Кловський узвіз 9/2, оф.71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день 
проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: Україна,  м. Київ, 01021, Кловський 
узвіз 9/2, оф.71.

Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів додатково — доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене від-
повідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів: 19.03.2014 р.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проек-

том рішення здійснюється за місцезнаходженням товариства за письмовою заявою, кожно-
го вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. 

Місцезнаходження Товариства: Україна,  м. Київ, 01021, Кловський узвіз 9/2, оф.71.
ПОРЯДОК ДЕННИй ЗБОРІВ:

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ;
2. Про обрання Лічильної комісії АТ;
3. Про дострокове погашення облігацій серій R,S,T,U,V,W, емітованих АТ.
Генеральний директор  Ю.Л. Вальчук
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛІІНВЕСТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 

буд. 38
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ» (надалі ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» або 
Товариство) повідомляє Вас, що 25 березня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 
м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4А, конференцзал «Б» відбудуться загальні збори 
акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
25 березня 2014 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, 
пл.  Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «Б».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено-
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 год. 19 березня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці-
онерів — 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 зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представ-
ника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідом-
лення до 24 березня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 17.00 год. 
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, буд. 38, к. 5. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Ди-
ректор Товариства — Акімова Тетяна Сергіївна.

25 березня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для при-
йняття 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 та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Вико-
навчого органу Товариства.

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

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

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

підсумками роботи в 2013 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради 

Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» (тис. грн.) 

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів  1475,4 1470,9
Основні засоби  965,5 1027,4
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  499,9 427,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,0 9,2
Нерозподілений прибуток -110,5 -121,8
Власний капітал 1475,0 1463,7
Статутний капітал 1585,5 1585,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 0,4 0,2
Чистий прибуток (збиток) 19,0 36,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158554339 158554339
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: (0562) 716-47-63
ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ»
Директор  Акімова Т.С.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН»
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН» (надалі ПАТ «ОРЛАН», або Товари-

ство) повідомляє Вас, що 19 березня 2014 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. М. Донця, 29, актова зала, відбудуться загальні збори акціонерів Товари-
ства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 
19  березня 2013 року з 09.20 год. до 09.50 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул.  М.  Дон-
ця, 29, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбувати-
меться 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. 13.03.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на за-
гальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі пред-
ставника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представни-
ка на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 18 березня 
2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва 
з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, актова зала. 
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Голова Правління ПАТ 
«ОРЛАН» Слуцьковський М.А.

19 березня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Това-
риства.

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

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

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

підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір 
за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій 

редакції.
11. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Това-

риства.
12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управлін-

ня Товариства.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності

ПАТ «ОРЛАН» (тис. грн.)
Найменування показника 2013 рік 2012 рік

Усього активів  213477 185196
Основні засоби  155922 141029
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 10761 8836
Сумарна дебіторська заборгованість  46273 32820
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 48
Нерозподілений прибуток -76798 -68256
Власний капітал -9480 -937
Статутний капітал 10793 10793
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 222957 186134
Чистий прибуток (збиток) -8543 623
Середньорічна кількість акцій (шт.) 166050 166050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 102 74

Телефон для довідок: (044) 497-12-27, 404-10-04
ПАТ «ОРЛАН»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛО-

ПОБУТБУД»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01034, м.Київ-34, вул. Володимирська, 23-б.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛО-

ПОБУТБУД» (надалі ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД», або Товариство) повідомляє Вас, 
що 18 березня 2014 року о 09.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. АлмаАтинська, 2/1, 
літера Б, поверх 1, кімната 1 (приміщення кафе «Ласна»), відбудуться загальні збори акціоне-
рів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 
18  березня 2014 року з 08.30 год. до 08.55 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-
Атинська, 2/1, літера Б, поверх 1, кімната 1 (приміщення кафе «Ласна»).

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) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 12 березня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціо-
нерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо-
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути від-
мовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акці-
онера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 17 березня 2014 року 
(включно) з понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 
14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, літера Б, поверх 1, кімната 1 
(приміщення кафе «Ласна»), тел./ф. (044) 296-44-79, ВАТ «Київська фабрика технічних папе-
рів». 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — 
Директор ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» О.В. Слюсарчук. 
18 березня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті 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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяль-

ності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 

2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Това-
риства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради 

Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрак-

тів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами Наглядової ради.

13. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, ринко-
ва вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» (тис. грн.)
Найменування показника 2012рік 2013рік

Усього активів 7660 6190
Основні засоби 3797 3767
Довгострокові фінансові інвестиції 1993 1992
Запаси 22 31
Сумарна дебіторська заборгованість 2621 1223
Грошові кошти та їх еквіваленти 2
Нерозподілений прибуток (3899) (3717)
Власний капітал (2475) (2293)
Статутний капітал 1301 1301
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 10135 8483
Чистий прибуток (збиток) (1064) 182
Середньорічна кількість акцій(шт.) 5202667 5202667
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

Телефон для довідок: (044) 528-58-52
ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД»

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 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПIЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 20572069
3. Місцезнаходження 08307, Бориспiль, Мiжнародний аеропорт 

«Бориспiль»
4. Міжміський код, телефон та факс 044-281-74-96 044-281-72-65
5. Електронна поштова адреса g.podstrielova@kbp.aero
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://stockmarket.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень головного бухгалтера прийнято Наказом гене-

рального директора ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«БОРИСПIЛЬ».

Припинення повноважень головного бухгалтера Прасол Олени Анатолiївни виконано на 
пiдставi наказу № 11-07/1-105/п вiд 12.02.2014р.

Припинено повноваження головного бухгалтера Прасол Олени Анатолiївни ( паспорт 
серiя СМ № 560010 виданий Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл).

Частка володiння в статутному капiталi ДП МА «БОРИСПIЛЬ» — 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого Прасол Олена Анатолiївна перебувала на посадi головного бухгал-

тера:
03.08.2009р. — 11.02.2014р. — головний бухгалтер ДП МА «БОРИСПIЛЬ».

Рiшення про призначення прийнято Наказом генерального директора ДЕРЖАВНОГО 
ПIДПРИЄМСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПIЛЬ».

Призначення посадової особи виконано на пiдставi наказу № 11-07/1-106/п п.1 вiд 
12.02.2014р.

Посадова особа Прадiд Сергiй Володимирович ( паспорт серiя СК № 534978 виданий 
Український МВМ Обухiвського РВГУ МВС України в Київськiй обл.) призначена на посаду 
виконувача обов'язкiв головного бухгалтера.

Частка володiння в статутному капiталi ДП МА «БОРИСПIЛЬ» — 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:
15.10.2008р. — 25.02.2009р. — заступник головного бухгалтера ТОВ «Українська 

хендлiнгова компанiя»;
26.02.2009р. — 04.05.2010р. — головний бухгалтер ТОВ «Українська хендлiнгова 

компанiя»;
05.05.2010р. — 29.12.2010р. — заступник Головного бухгалтера з податкового облiку 

ТОВ «ФIНАВIА»;
30.12.2010р. — 02.07.2012р. — головний бухгалтер-директор директорату бухгалтер-

ського i податкового облiку ТОВ «ФIНАВIА»;
03.07.2012р. — 11.02.2014р. — начальник вiддiлу — заступник головного бухгалтера 

вiддiлу податкового облiку ПАТ «Авiакомпанiя «Аеросвiт»;
12.02.2014р. — виконувач обов'язкiв головного бухгалтера ДП МА «БОРИСПIЛЬ».

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

повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Кочанов Олексiй Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.02.2014
(дата)

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «МIЖНАРОДНИй АЕРОПОРТ «БОРИСПIЛЬ»

ПАТ «ЗНКІФ «ПРЕМІУМ — ФОНД ЕНЕРГІЯ», код ЕДРПОУ 34803894 по-
відомляє про втрату Регламенту (оригінал), який був зареєстрований ДКЦПФР 14.06.2007 р.

Голова Ліквідаційної комісії Фонду  Седлачик Р.й.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН"

(код ЄДРПОУ 35811822, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014р. Початок зборів о 16.00 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 7889286. Реєстрація акціонерів, їх
ніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 15.30 до 15.50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 14.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.С. Козiєнко 

Найменування показника
звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 190023 190028
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 15
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 347 343
Грошові кошти та їх еквіваленти 23833 45
Нерозподілений прибуток (збиток) 9 8
Власний капітал 190020 190008
Статутний капітал 190000 190000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 20
Чистий прибуток (збиток) 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000000 19000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"

(код ЄДРПОУ 37005989, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р.  Початок зборів о 10:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Генераль
ний директор  Воробйова Ганна Вікторівна, тел. (056) 7890942. Реєстрація акціонерів, їх
ніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах 13.03.2014 року.

З повагою, Генеральний директор Г.В. Воробйова 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 86603 76880
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 9717 53
Нерозподілений прибуток 41 30
Власний капітал 76899 76880
Статутний капітал 76850 76850
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 9704 0
Чистий прибуток (збиток) 15 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76850000 76850000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 9

ПрАТ «АСТРА ЛЮКС»
Повідомляємо, що 31.03.2014 року о 1900 в приміщенні Приватного акціонерного това

риства «АСТРА ЛЮКС»: 03028, м. Київ, пр. Науки, 33 відбудуться загальні збори акціонерів 
ПрАТ «Астра Люкс».

Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 р. та за-

твердження балансу.
2. Розподіл річного прибутку підприємства.
3. Звіт ревізійної комісії.
4. Визначення основних напрямків діяльності підприємства на 2014 р.
5. Про оренду та приватизацію нежитлових приміщень та земельних ділянок.
6. Про особливості затвердження та укладення значних правочинів.
7. Про затвердження значних правочинів за звітний 2013 р.
8. Про особливості укладення кредитних угод, угод застави, угод на забезпечення пропо-

зицій конкурсних торгів.
9. Про придбання транспортних засобів.
Реєстрація акціонерів проводиться 31.03.2013р. з 9-00 до 10-00 за адресою: 03028, 

м. Київ, пр. Науки, 33. Для реєстрації акціонерам потрібно мати документ, що засвідчує особу, 
а представникам акціонерів — доручення та паспорт.

Довідки за телефоном: (044) 4973000.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, тис.грн.
№ 
п/п

Найменування показника За період
звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

1 Усього активів 21335,0 28264,0
2 Основні засоби 5837,0 5687,0
3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 9099,0 5428,0
5 Сумарна дебіторська заборгованість 6275,0 11501,0
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 7,0 5524,0
7 Нерозподілений прибуток 16551,0 13164,0
8 Власний капітал 17191,0 13804,0
9 Статутний капітал 1,0 1,0
10 Довгострокові зобов’язання - -
11 Поточні зобов’язання 4144,0 13539,0
12 Чистий прибуток (збиток) 3387,0 3514,0
13 Середньорічна кількість акцій, шт. 1280 1280
14 К-ть власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
15 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 

протягом періоду
- -

16 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 88 79
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТ"

(надалі також  Товариство), що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Ливарна, 15, повідомляє, що чергові річні загальні збори  акціонерів Товариства відбу
дуться 25 березня 2014 року об 14:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ли
варна, 17, зал 1. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах  19 березня 2014 р. Реєстрація учасників зборів починається о 13:00 і закінчується
о 13:45 у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів  паспорт та належним чином оформле
ну довіреність.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обран

ня лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загаль
них зборів акціонерів. 

2. Річний звіт Правління про фінансовогосподарську діяльність ПрАТ "СК "ФОРТ" за
2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "СК "ФОРТ" за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора за 2013 рік та висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товарис

тва за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Реві

зора.
8. Про відзив та обрання членів Правління, Наглядової ради та Ревізора Товариства.
9. Про відчуження та придбання активів (рухомого та нерухомого майна) Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку

денного у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10:00 до 17:00 год. (перерва з 12:00 до
13:00) за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17, зал 1. Контактна особа 
Гладкий Олександр Васильович, тел. (0562) 362729, 318593. Крім того за цією адресою
акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань,
включених до порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведен
ня загальних зборів. Якщо до Порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то во
ни будуть надруковані в газеті "Відомості НКЦПФР" не менш ніж за 10 днів до дати прове
дення зборів. Телефон для довідок: (0562) 362729, 318593

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ"

(код ЄДРПОУ 32043600, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Романюк В`ячеслав Іванович, тел. (056) 7884393. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
14.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління В.І.Романюк

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 12 104 11826
Основні засоби 28 329
Довгострокові фінансові інвестиції 11 823 11315
Запаси  
Сумарна дебіторська заборгованість 2 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 75
Власний капітал 11 896 11 522
Статутний капітал 8 433 8 433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 640 2 266
Довгострокові зобов’язання 193 248
Поточні зобов’язання 15 56
Чистий прибуток (збиток) 374 1088
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту
акцію(грн..)

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  

Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)

загальна номінальна
вартість

 

у відсотках від
статутного капіталу

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Вартість чистих активів 11 896 11 522

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 150016 150010
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 14
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 18851 53
Нерозподілений прибуток (збиток) 11 10
Власний капітал 150014 150010
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2 0
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000000 15000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне Акціонерне Товариство фірма «Беверс»
2. Код за ЄДРПОУ: 00222166
3. Місцезнаходження: 13300 Бердичів Воровського, 12
4. Міжміський код, телефон та факс: (04143) 2-20-47 (04143) 2-22-93
5. Електронна поштова адреса: plan_bevers@bk.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bevers-berdichev.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 на підставі Рішення Наглядової Ради Протокол №1 

від 12.02.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу Голови прав-
ління №18-К від 12.02.2014р. за власним бажанням ст.38 КЗпП України в зв’язку з закін-
ченням терміну контракта №99/3. Посадова особа Шафранов Юрій Валентинович (Пас-

порт: серія 45 00 номер 000259 виданий 24.03.2000р. РОВД Аеропортний м.Москва), яка 
займала посаду Голови Правління — звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: 9 р. Замість звільненої особи призначено Голо-
вою правління Стецюка А.В.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою 12.02.2014 р. Призначення 
посадової особи виконано на підставі наказу Голові правління №19-К від 12.02.2014р.

Посадова особа Стецюк Андрій Вячеславович (Паспорт: серія ВМ номер 623724 ви-
даний 24.01.2014р. Бердичівським РС УДМС України) призначена на посаду Голова Прав-
ління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Протягом останніх 5 років посад не 
обіймав, займався підприємницькою діяльністю. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління  Стецюк А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА «БЕВЕРС»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТ"

(надалі також  Товариство), що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Ливарна, 15, повідомляє, що чергові річні загальні збори  акціонерів Товариства відбу
дуться 25 березня 2014 року об 14:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ли
варна, 17, зал 1. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах  19 березня 2014 р. Реєстрація учасників зборів починається о 13:00 і закінчується
о 13:45 у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів  паспорт та належним чином оформле
ну довіреність.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обран

ня лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загаль
них зборів акціонерів. 

2. Річний звіт Правління про фінансовогосподарську діяльність ПрАТ "СК "ФОРТ" за
2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "СК "ФОРТ" за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора за 2013 рік та висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товарис

тва за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Реві

зора.
8. Про відзив та обрання членів Правління, Наглядової ради та Ревізора Товариства.
9. Про відчуження та придбання активів (рухомого та нерухомого майна) Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку

денного у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10:00 до 17:00 год. (перерва з 12:00 до
13:00) за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17, зал 1. Контактна особа 
Гладкий Олександр Васильович, тел. (0562) 362729, 318593. Крім того за цією адресою
акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань,
включених до порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведен
ня загальних зборів. Якщо до Порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то во
ни будуть надруковані в газеті "Відомості НКЦПФР" не менш ніж за 10 днів до дати прове
дення зборів. Телефон для довідок: (0562) 362729, 318593

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ"

(код ЄДРПОУ 32043600, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Романюк В`ячеслав Іванович, тел. (056) 7884393. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
14.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління В.І.Романюк

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 12 104 11826
Основні засоби 28 329
Довгострокові фінансові інвестиції 11 823 11315
Запаси  
Сумарна дебіторська заборгованість 2 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 75
Власний капітал 11 896 11 522
Статутний капітал 8 433 8 433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 640 2 266
Довгострокові зобов’язання 193 248
Поточні зобов’язання 15 56
Чистий прибуток (збиток) 374 1088
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту
акцію(грн..)

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  

Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)

загальна номінальна
вартість

 

у відсотках від
статутного капіталу

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Вартість чистих активів 11 896 11 522

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 150016 150010
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 14
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 18851 53
Нерозподілений прибуток (збиток) 11 10
Власний капітал 150014 150010
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2 0
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000000 15000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТІНВЕСТ"
(код ЄДРПОУ 21674760, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп

ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р.  Початок зборів о 12:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річ
ного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Об
рання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень чле
нів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії. 14. Затвер
дження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради,
про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Наглядової ра
ди. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Ре
візійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства,
обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами
Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених за
коном. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом ро
ку. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Генераль
ний директор  Кулієва Світлана Сергіївна, тел. (056) 7895288. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
13.03.2014 року.

З повагою, Генеральний директор  С.С.Кулієва 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРПОСТАЧПРОМ"

(код ЄДРПОУ 37450143, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.03.2014 року за адресою 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Бондаренко Зоя Юріївна, тел. (056) 7885981. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
14.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління З.Ю. Бондаренко

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 111462 99004
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 12447 24
Нерозподілений прибуток 4 2
Власний капітал 99006 99004
Статутний капітал 99000 99000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12456 0
Чистий прибуток (збиток) 2 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99000000 99000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 9

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 52517 51155
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 6619 52
Нерозподілений прибуток 16 15
Власний капітал 52514 51155
Статутний капітал 39500 39500
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 0
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158000000 158000000
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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИй 
ЗАВОД» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загаль-
ні збори акціонерів відбудуться 18 березня 2014 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Мель
никова, 2/10, приміщення товариства, актовий зал №1.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3007 2930
Основні засоби 357 399
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 2147 1895
Сумарна дебіторська заборгованість 64 338

Грошові кошти та їх еквіваленти 161 42
Нерозподілений прибуток 1242 1245
Власний капітал 1937 1940
Статутний капітал 407 407
Довгострокові зобов'язання 35 49
Поточні зобов'язання 1035 941
Чистий прибуток (збиток) 30 85
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1628000 1628000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 27

Реєстрація учасників зборів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 

12.03.14р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 2/10, приміщення товариства, приймальня. Посадова особа відповідальна за порядок 
ознайомлення з документами — голова правління Бурсук Ю.Я.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — 
доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.

Правління



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2014 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

(код ЄДРПОУ 35973723, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Леонтюк Володимир Олегович, тел. (056) 7350117. Реєстрація акціонерів, їх
ніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 13.30 до 13.50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах 13.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління В.О. Леонтюк

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ"

(код ЄДРПОУ 35496453, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.03.2014 року за адресою: 49000, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49000, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Директор
 Нікітіна Марина Олександрівна, тел. (056) 7893266. Реєстрація акціонерів, їхніх пред
ставників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за
адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
14.03.2014 року.

З повагою, Директор М.О. Нікітіна

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 58899 50154
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 6666 52
Нерозподілений прибуток 15 14
Власний капітал 52247 50154
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6652 0
Чистий прибуток 1 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 50822 50816
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 14
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 6451 42
Нерозподілений прибуток 5 4
Власний капітал 50809 50805
Статутний капітал 50800 50800
Довгострокові зобов'язання 11 0
Поточні зобов'язання 2 11
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 203200000 203200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 9

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 

ПрАТ «ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИй МАСЛОЗАВОД»
Назва: Приватне акціонерне товариство «Великолепетиський маслозавод»,  

ЄДРПОУ 00447505, адреса: 74501, Херсонська обл., с.м.т. Велика Лепетиха, вул.  Ді-
мітрова, 50, т/ф 0552491093, E-mail: anastasiya@amalteya.kherson.ua, веб-сайт: 
www.maslozavod.jimdo.com 

Рішенням наглядової ради від 12.02.14 звiльнений директор Іщенко Віктор Се-
менович, володіє 10,7% акцій, перебував на посаді з 02.02.12; призначений на тер-
мін до переобрання директор Дружина Юрій Григорович, акціями не володіє, попе-
редня посада: регіональний директор страхової компанії. Наказом директора від 
12.02.14 звільнена головбух Худолій Ольга Федорівна, володіє 0,81% акцій, на по-
саді перебувала з 04.04.12. Новопризначена особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту 
не отримано. 

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

Директор  Дружина Юрій Григорович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА» 

скликає загальні збори акціонерів 20.03.2014р. о 10.00 за адресою73000, м.Херсон, 
вул.Макарова, 44, кабінет директора, з таким порядком денним: 1.Звіт про результати 
діяльності за 2013р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 3.Затверджен-
ня результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р. 
4. Переобрання наглядової ради та ревізора товариства. 5.Попереднє схвалення зна-
чних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — 14.03.14. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймаль-
ні, звернувшись до директора. Реєстрація учасників 20.03.14 з 09.00 до 09.50 за зазна-
ченою адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам — паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./
поперед.): Усього активів 386/455. Основні засоби 251/264. Довгострокові фінансові 
інвестиції 35/35. Запаси 34/35. Сумарна дебіторська заборгованість 64/118. Грошові 
кошти та їх еквіваленти 0,8/2. Власний капітал 703/703. Статутний капітал 8/8. Довго-
строкові зобов'язання 38/37. Поточні зобов’язання 30/36. Збиток -396/-328. Кількість 
акцій 16578/16578. Чисельність працівників 9/10.



№31, 14 лютого 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

(код ЄДРПОУ 35973723, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Леонтюк Володимир Олегович, тел. (056) 7350117. Реєстрація акціонерів, їх
ніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 13.30 до 13.50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах 13.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління В.О. Леонтюк

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ"

(код ЄДРПОУ 35496453, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.03.2014 року за адресою: 49000, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49000, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Директор
 Нікітіна Марина Олександрівна, тел. (056) 7893266. Реєстрація акціонерів, їхніх пред
ставників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за
адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
14.03.2014 року.

З повагою, Директор М.О. Нікітіна

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 58899 50154
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 6666 52
Нерозподілений прибуток 15 14
Власний капітал 52247 50154
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6652 0
Чистий прибуток 1 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 50822 50816
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 14
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 6451 42
Нерозподілений прибуток 5 4
Власний капітал 50809 50805
Статутний капітал 50800 50800
Довгострокові зобов'язання 11 0
Поточні зобов'язання 2 11
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 203200000 203200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 9

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ  

ПІДПРИЄМСТВО  11203"
(код ЄДРПОУ 03113609)

Місцезнаходження Товариства: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Ларіонова, буд. 145.
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансовогоспо

дарської діяльності ПАТ "ДАТП 11203" за 2013 рік відбудуться: 25 березня 2014 року о 10
00 за адресою: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Ларіонова, буд. 145 в актовому залі  ПАТ
"ДАТП 11203".

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Това

риства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової

ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної

комісії Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.
9. Обрання органів управління та контролю. 

Основні  показники  фінансовогосподарської  діяльності  підприємства (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводить
ся за адресою проведення зборів 25 березня 2014 року з 900 до 945.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці
онерів  паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  19
березня 2014 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства кожний четвер в приймальні Го
лови Правління з 900 до 1200. А в день проведення загальних зборів  за місцем їх про
ведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами  член Правління ПАТ
"ДАТП 11203" Калита Дмитро Олександрович.

Телефони  для  довідок: (0562) 318124, 386933.
Правління ПАТ "ДАТП 11203"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ"

(код ЄДРПОУ 37032787, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про
проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.03.2014 року за адресою: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про
проведення загальних зборів – 28.01.2014р. Початок зборів о 16.00. 

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

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала
засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова
Правління – Сорока Олег Михайлович, тел. (056)7893286. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 15.30 до 15.50. Для участі у зборах необхідно
мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах 13.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.М.Сорока

Найменування  показника
Період

9 місяців
2013 року

2012 рік

Усього  активів 1670 1585
Основні  засоби 989 1418
Запаси 4 11
Сумарна  дебіторська  заборгованість 34 53
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 199 30
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 574 485
Власний  капітал 1083 1223
Статутний  капітал 297 297
Поточні  зобов’язання 587 262
Чистий  прибуток  (збиток)  92 157
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 22826 22826
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду  (осіб) 47 181

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 52630 50316
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 6957 49
Нерозподілений прибуток 57 56
Власний капітал 52629 50316
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1 0
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Шановний акціонер.
Відкрите акціонерне товариство «Побутпослуги» (код за ЄДРПОУ 22052305, місцезна-

ходження Товариства: 11002, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, буд.8) по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 
02 квітня 2014 року за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул Привокзальна, буд. 8 (в 
цеху по пошиттю одягу). 

Початок загальних зборів акціонерів 02 квітня 2014 року об 11 год. 30 хв. 
Реєстрація акціонерів з 10 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв. за місцем проведення зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИй):
Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку 2. 

проведення зборів.
Заслуховування звіту голови правління, голови наглядової Ради, ревізійної комісії та 3. 

обговорення їхньої діяльності за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління, звіту голови на-4. 

глядової Ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.5. 
Обрання виконавчого органу Товариства, наглядової Ради і ревізійної комісії Товариства.6. 

Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням ді-7. 
яльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі 8. 
пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про 
акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства.

Затвердження рішення про переведення випуску акцій Товариства, що були випущені 9. 
в документарній формі, в бездокументарну форму існування.

Затвердження умов цивільно-правовових договорів, які укладатимуться з головою 10. 
і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка 
уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності із вимогами Закону 11. 
України «Про акціонерні товариства».

12. Розгляд та обговорення звіту про фактичні результати стосовно виконання узгодже-
них процедур, складеного аудиторською компанією ПП АК «Престиж», вирішення питань 
про відшкодування витрат акціонера на аудиторську перевірку.

13. Прийняття рішень про притягнення / не притягнення до відповідальності посадових 
осіб Товариства за наслідками розгляду звіту про фактичні результати стосовно виконання 
узгоджених процедур, складеного аудиторською компанією ПП АК «Престиж».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОБУТПОСЛУГИ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про проведення річних  (чергових) загальних зборів 
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВА
РИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,
181. 

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (на

далі ПАТ "ДнСЗ") повідомляє  Вас, що 28 березня 2014 року об 11:00 годині за адресою: Ук
раїна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4й поверх інженернолабо
раторного корпусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", відбудуться Загальні збори ПАТ "ДнСЗ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах  28 березня 2014
року з 9:00 год. до 10:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,
181, Актовий зал, 4й поверх інженернолабораторного корпусу заводоуправління ПАТ
"ДнСЗ", приміщення музею ПАТ "ДнСЗ". 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне
рів, тобто на 24:00 годину 24.03.2014 року.

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

1. Переобрання складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ "ДнСЗ".
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ "ДнСЗ".
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз

гляду звіту Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
4. Звіт Правління ПАТ "ДнСЗ" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Правління ПАТ "ДнСЗ".
5. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2014 році.
6. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з  22.03.2013 р. до

28.03.2014 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких пе
ревищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ "ДнСЗ" за
2012 рік.

7. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2013 рік та затвердження річно
го звіту ПАТ "ДнСЗ" за 2013 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2013 року.
9. Розподіл прибутку за 2013 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня

тися ПАТ "ДнСЗ" протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вар
тість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, переви
щує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013
рік  та надання голові Правління ПАТ "ДнСЗ"  генеральному директору заводу та його пер
шому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів
та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції
в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзаліз
ниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату,
інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства; 

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних перево
дів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної про
дукції в адресу закордонних споживачів; 

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик,
позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня
тися ПАТ "ДнСЗ" протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вар
тість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових,що є предметом таких правочинів, переви
щує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013 рік та надання го
лові Правління ПАТ "ДнСЗ"  генеральному директору заводу та його першому заступнику
повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів
та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції
в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзаліз
ниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату,
інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства; 

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних перево
дів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної про
дукції в адресу закордонних споживачів; 

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик,
позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

12. Внесення змін до статуту ПАТ "ДнСЗ" шляхом викледання його в новій редакції.
13. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "ДнСЗ".
14. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ "ДнСЗ".
15. Припинення повноважень голови Правління ПАТ "ДнСЗ"  генерального директора за

воду в зв`язку із закінченням дії його повноважень та обрання голови Правління ПАТ "ДнСЗ"
 генерального директора заводу.

16. Припинення повноважень членів Правління ПАТ "ДнСЗ в зв`язку із закінченням дії їх
повноважень та обрання членів Правління ПАТ "ДнСЗ".

17. Припинення повноважень членів Наглядової ради в зв`язку із закінченням дії їх пов
новажень.

18. Обрання членів Наглядової ради.
19. Затвердження умов цивільноправових договорів та трудових договорів (контрактів),

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та об
рання особи,яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо
вої ради. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознай
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у ро
бочі дні до 27 березня 2014 року (включно) з понеділка по четвер з 7:45 год. до 16:30 год., у
п`ятницю з 7:45 год. до 15:15 год. (обідня перерва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Ук
раїна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд. 181, 2й поверх заводоуправління, кабі
нет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа
ми посадова особа  головний бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна.

28 березня 2014 року  ознайомлення  з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загаль
них зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці
онерів  паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути від
мовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника ак
ціонера  також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за
гальних зборах акціонерів товариства.

Телефон для довідок: (0562) 384407. Татарський Леонід Аркадійович.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (тис. грн.) (за Міжнародними
стандартами фінансової звітності)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 

Перший заступник голови Правління ПАТ "ДнСЗ" В.О.Крячко 12.02.2014 р. 

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 613452 577018
Основні засоби 311568 319431
Довгострокові фінансові інвестиції 35 35
Запаси 62824 74386
Сумарна дебіторська заборгованість 182314 98201
Грошові кошти та їх еквіваленти 35498 29582
Нерозподілений прибуток 570481 531288
Власний капітал 573822 534629
Статутний капітал 2673 2673
Довгострокові зобов'язання 25659 26272
Поточні зобов'язання 11355 7096
Чистий прибуток (збиток) 41738 82296
Середньорічна кількість акцій (шт.) 254560 254560
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) 881 1077

14. Обговорення питань та прийняття рішення щодо виділу та припинення чи ліквідації 
Товариства, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення акціонерного товариства, 
затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу.

15. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

16. Заслуховування основних положень Закону України «Про депозитарну систему 
України» та прийняття необхідних рішень у зв’язку із набранням зазначеним законом чин-
ності.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу ак-
ціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів — додатково довіреність, оформлену 
згідно з вимогами законодавства.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріа-
лами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та 
робочий час в кабінеті бухгалтерії Товариства за адресою: Житомирська обл., 
м. Олевськ, вул. Привокзальна, буд. 8 на підставі наданого акціонером відповідного 
запиту, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгал-
тер Семенова М.О. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 
24  годину 27 березня 2014 року.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 1256,8 1251,3
Основні засоби 1242,8 1244,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,7 1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -48,9 -52,6
Власний капітал 1253,7 1251,2
Статутний капітал 82,7 82,7
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 330780 330780
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

0 0
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Повідомлення про проведення річних  (чергових) загальних зборів 
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВА
РИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,
181. 

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (на

далі ПАТ "ДнСЗ") повідомляє  Вас, що 28 березня 2014 року об 11:00 годині за адресою: Ук
раїна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4й поверх інженернолабо
раторного корпусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", відбудуться Загальні збори ПАТ "ДнСЗ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах  28 березня 2014
року з 9:00 год. до 10:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,
181, Актовий зал, 4й поверх інженернолабораторного корпусу заводоуправління ПАТ
"ДнСЗ", приміщення музею ПАТ "ДнСЗ". 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне
рів, тобто на 24:00 годину 24.03.2014 року.

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

1. Переобрання складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ "ДнСЗ".
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ "ДнСЗ".
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз

гляду звіту Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
4. Звіт Правління ПАТ "ДнСЗ" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Правління ПАТ "ДнСЗ".
5. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2014 році.
6. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з  22.03.2013 р. до

28.03.2014 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких пе
ревищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ "ДнСЗ" за
2012 рік.

7. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2013 рік та затвердження річно
го звіту ПАТ "ДнСЗ" за 2013 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2013 року.
9. Розподіл прибутку за 2013 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня

тися ПАТ "ДнСЗ" протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вар
тість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, переви
щує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013
рік  та надання голові Правління ПАТ "ДнСЗ"  генеральному директору заводу та його пер
шому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів
та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції
в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзаліз
ниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату,
інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства; 

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних перево
дів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної про
дукції в адресу закордонних споживачів; 

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик,
позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня
тися ПАТ "ДнСЗ" протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вар
тість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових,що є предметом таких правочинів, переви
щує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013 рік та надання го
лові Правління ПАТ "ДнСЗ"  генеральному директору заводу та його першому заступнику
повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів
та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції
в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзаліз
ниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату,
інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства; 

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних перево
дів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної про
дукції в адресу закордонних споживачів; 

 укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик,
позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

12. Внесення змін до статуту ПАТ "ДнСЗ" шляхом викледання його в новій редакції.
13. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "ДнСЗ".
14. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ "ДнСЗ".
15. Припинення повноважень голови Правління ПАТ "ДнСЗ"  генерального директора за

воду в зв`язку із закінченням дії його повноважень та обрання голови Правління ПАТ "ДнСЗ"
 генерального директора заводу.

16. Припинення повноважень членів Правління ПАТ "ДнСЗ в зв`язку із закінченням дії їх
повноважень та обрання членів Правління ПАТ "ДнСЗ".

17. Припинення повноважень членів Наглядової ради в зв`язку із закінченням дії їх пов
новажень.

18. Обрання членів Наглядової ради.
19. Затвердження умов цивільноправових договорів та трудових договорів (контрактів),

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та об
рання особи,яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо
вої ради. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознай
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у ро
бочі дні до 27 березня 2014 року (включно) з понеділка по четвер з 7:45 год. до 16:30 год., у
п`ятницю з 7:45 год. до 15:15 год. (обідня перерва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Ук
раїна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд. 181, 2й поверх заводоуправління, кабі
нет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа
ми посадова особа  головний бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна.

28 березня 2014 року  ознайомлення  з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загаль
них зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці
онерів  паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути від
мовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника ак
ціонера  також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за
гальних зборах акціонерів товариства.

Телефон для довідок: (0562) 384407. Татарський Леонід Аркадійович.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (тис. грн.) (за Міжнародними
стандартами фінансової звітності)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 

Перший заступник голови Правління ПАТ "ДнСЗ" В.О.Крячко 12.02.2014 р. 

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 613452 577018
Основні засоби 311568 319431
Довгострокові фінансові інвестиції 35 35
Запаси 62824 74386
Сумарна дебіторська заборгованість 182314 98201
Грошові кошти та їх еквіваленти 35498 29582
Нерозподілений прибуток 570481 531288
Власний капітал 573822 534629
Статутний капітал 2673 2673
Довгострокові зобов'язання 25659 26272
Поточні зобов'язання 11355 7096
Чистий прибуток (збиток) 41738 82296
Середньорічна кількість акцій (шт.) 254560 254560
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) 881 1077
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯВІРКРЗ» 
(місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, ідентифікаційний код юри-

дичної особи 24583124) повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів 
та доводить до Вашого відома наступну інформацію:

1. Річні загальні збори акціонерів відбудуться «21» березня 2014 року о 1500 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10 (ДК «Дніпро»), 2ий поверх, актова зала.

2. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення загальних зборів за міс-
цем їх проведення з 13:30 до 14:50 години.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, 
буде складено станом на 24 годину 17 березня 2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
(1) Обрання лічильної комісії.
(2) Затвердження рішення Наглядової Ради про обрання голови та секретаря загальних 

зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
(3) Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
(4) Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
(5) Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
(6) Обрання Ревізора Товариства.
(7) Затвердження річного звіту Товариства.
(8) Розподіл прибутку і збитків товариства. Виплата дивідендів.
(9) Надання попередньої згоди на вчинення та затвердження вже вчинених правочинів 

(в т.ч. правочинів з заінтересованістю та значних правочинів).
(10) Затвердження внутрішніх положень Товариства.
5. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна 

ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 (кабінет головного бухгалтера) у 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 08:00 до 12:00), а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення: гол. бух. 
Баранова В.В.

6. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам — документ, що 
посвідчує особу; представникам акціонерів на загальних зборах — довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

7. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1756 1703
Основні засоби 1528 1594
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 37 27
Сумарна дебіторська заборгованість 93 58
Грошові кошти та їх еквіваленти 98 24
Нерозподілений прибуток 631 648
Власний капітал 830 680
Статутний капітал 110 110
Довгострокові зобов'язання 24 24
Поточні зобов'язання 214 247
Чистий прибуток (збиток) 283 300
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління Е.Б. Єгоров,  12 лютого 2014 року
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЮБОТИНСЬКИй ХЛІБОЗАВОД» 

(код за 00381976)
місцезнаходження:, 62433 , Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 березня 
2014 р. о 10:30 год. за адресою: м. Люботин, вул. Деповська, 127, актова зала (2 поверх)

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:00 до 10:15 год.

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

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

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

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

розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 2013 рік. 
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.
10 Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затведження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 

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

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

2012 рік 2013 рік
Усього активів 2347.0 4095,0
Основні засоби 1194.0 213,0
Довгострокові фінансові інвестиції 393.2 1483,0
Запаси 325.8 620,0
Сумарна дебіторська заборгованість 432.0 1665,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2.0 114,0
Нерозподілений прибуток -3296.0 -4696,0
Власний капітал 614.9 615,0
Статутний капітал 797.1 797,0
Довгострокові зобов'язання 183.0 1563,0
Поточні зобов'язання 4048 5816,0
Чистий прибуток (збиток) -2347 -1400,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3188287 3188287
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ста-
ном на 24 годину 14 березня 2014 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за 
адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127, кабінет директора з понеділка 
по п’ятницю з 8-00 до 12-00 та з 14—00 до 17-00 год. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Пєрєпьолкін О.В. Документи надаються 
акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмово-
го запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайом-
лення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надають-
ся учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового 
запиту.

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

Телефон для довідок: (057) 7412710 
Наглядова рада ПАТ «Люботинський хлібозавод» 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЬВІВТУРИСТ»,

код за ЄДРПОУ 02594021, місцезнаходження:  79057, м. Львiв, вул. Є.Коновальця, 103; 
тел:  (032)237-50-86 факс (032) 237-06-27 , електронна поштова адреса: lviv@ukrproftur.ua, 
власна web-сторінка — www.lvivturist.nr-avers.com.ua повідомляє про зміну складу посадо-
вих осіб емітента. 

Посадова особа В.о. Голови правлiння Фiца Богдан Степанович (паспорт: серiя КА номер 
824041 виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй обл 12.05.1998) звiльнена 
12.02.2014 р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Рiшення Р-2-1 вiд 12.02.2014 р.) у 
зв'язку з призначенням на посаду Голови правлiння. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Фiца Б.С. перебував на посадi з 
13.08.2013 р.

Посадова особа Голова правлiння Фiца Богдан Степанович (паспорт: серiя КА номер 
824041 виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй обл 12.05.1998) призначена 
12.02.2014 р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Рiшення № Р-2-1 вiд 12.02.2014 р. 
термiном на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Заступник Го-
лови правлiння ПрАТ «Львiвтурист», В.о. Голови правлiння ПрАТ «Львiвтурист». 

Голова Правління  Фiца Богдан Степанович 

 Повідомлення  
про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГЕРМЕС» 

ЄДРПОУ 01552291 місцезнаходження: 36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 29.
Загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2014 року о 1500 год. в ад

мінприміщенні товариства за адресою: 36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 29. 
Реєстрація акціонерів для участі в зборах з 14-00 год. до14-50 год. 28 березня 

2014р. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

24  березня 2014 р. 
Порядок денний :

1. Обрання голови і секретаря зборів та лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2013рік та його за-

твердження.
3. Звіт наглядової ради товариства і прийняття рішення по звіту.
4. Звіт ревізора і прийняття рішення по звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Розподіл прибутку за 2013 рік.
7.Переобрання Директора.
8.Переобрання голови та членів Наглядової ради.
9.Переобрання Ревізора.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
 Найменування показника Звітний 

період
Попередній 

період
 Усього активів 1739,0 1984,7
Основні засоби 711,4 756,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 47,5 88,2
Сумарна дебіторська заборгованість 70,0 107,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 883,0 1008,8
Нерозподілений прибуток 1011,9 1487,5
Власний капітал 1443,1 1918,7
Статутний капітал 160,8 160,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 171,8 59,7
Чистий прибуток 371,2 468,4
Середньорічна кількість акцій (шт) 80409 80409
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 8 7

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомити-
ся з матеріалами пов’язаними з вирішенням питань, віднесених до порядку денного 
загальних зборів в робочі дні з 9-00 год. до 13-00 год. за місцем знаходження товари-
ства: 36039 м.Полтава, вул. Шевченка, 29. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Івченко В.Ф. 

Довідки за телефоном 73855 .
Директор ПрАТ «Гермес» В.Івченко 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА»
Наглядова Рада ПрАт «Украгротехніка» (надалі- Товариство, код ЄДРПОУ 30782457, 

адреса місцезнаходження 04128, м. Київ, вул. Центральна, 36) повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 березня 2014 року о 11.00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Центральна, 36, приміщення 10.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт Директора  про результати діяльності Товариства за 2013 рік .
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2013 року.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2013 року.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік та за попередні роки.
9. Про бізнес- план Товариства на 2014 рік.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у річних загаль-

них зборах: 07.03.2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайо-
митись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 13.02.2013р. 
по 13.03.2014 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 04128, м. Київ, вул. Центральна, 36, 
приміщення 10, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами – Юрченко Юлія Володимирівна.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або дові-
рену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників 
акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства України. 

Телефон для довідок: (044) 4903897.



№31, 14 лютого 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

ПрАТ «ФК СОКРАТ»
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФК СО-
КРАТ»

Організаційно правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21645965
Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, 

офіс 65
Міжміський код, телефон та факс емітента: (+38044) 2070100, 4814988
Електронна поштова адреса емітента: contact@sokrat.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.sokrat.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Посадову особу Головного бухгалтера Кулініч Оксану Миколаївну (фізична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнено з посади 
10.02.2014 р. на підставі наказу ПрАТ «ФК Сократ» № 1-к від 10.02.2014 р. Не во-
лодіє часткою в статутному капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 1 рік 11 місяців. На посаду головного бухгалтера іншу особу не призна-
чено.

Повноваження посадової особи, Кулініч Оксани Миколаївни (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління 
ПрАТ «ФК Сократ», припинено з 10.02.2014 р. на підставі протоколу Наглядової 
ради ПрАТ «ФК Сократ» № 1 від 03.02.2014 р. Не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 5 місяців. На 
посаду Члена Правління іншу особу не призначено.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПрАТ «ФК СОКРАТ»  Опрощенко С.А.

ПРАТ «КОБЕЛЯЦЬКИй ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 
ТОВАРІВ «МРІЯ» 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
28 березня 2014 року о 14 годині, за адресою : м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 26, 
актовий зал, другий поверх .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів станом на 24 годину 24 березня 2014р, за три робочі дні до проведення збо-
рів.

Порядок денний.
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства..
2. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повно-

важень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 

2013 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

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

5. Звіт та висновки ревізора за 2013 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

6. Затвердження планів діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Переобрання членів Наглядової ради на наступний термін.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
підприємства за 2013 рік.(тис.грн).

№ Найменування показників Звітний Попередній
1 Усього активів 9432 9030
2 Основні засоби 3137 2826
3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 2865 3279
5 Сумарна дебіторська заборгованість 1113 1999
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 1234 493
7 Нерозподілений прибуток 772 529
8 Власний капітал 8888 8116
9 Статутний капітал 129 129
10 Довгострокові зобов’язання - -
11 Поточні зобов’язання 544 914
12 Чистий прибуток (збиток) 772 529
13 Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 75925 75925
14 Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) 0,00 0,00
15 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 

протягом періоду
0,00 0,00

16 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 123 126

Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 14-00 год в день зборів. Акціонери та їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки загальних 
зборів та порядку денного за адресою : Полтавська обл., м. Кобеляки, вул.. Дніпропетров-
ська, 26, адміністративний корпус, приймальня. Для участі у зборах при собі мати доку-
мент, що посвідчує особу, доручення на право участі у зборах ( для представників).

Довідки за тел. /05343/ 32830.
Директор ПрАТ ЗПТ «Мрія»  Н.В.Карнаух .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СОКРАТ КАПІТАЛ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сократ 
Капітал»

1.2. Організаційно правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31353016
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, будинок 70, офіс 

№  65, кімната 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (+38044) 2070100, 4814988
1.6. Електронна поштова адреса емітента: contact@sokrat.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://sokrat.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:
Посадову особу Головного бухгалтера Кулініч Оксану Миколаївну (фізична особа не на-

дала згоди на розкриття паспортних даних) звільнено з посади 10.02.2014 р. на підставі 
наказу ТОВ «Сократ Капітал» № 1-к від 10.02.2014 р. Не володіє часткою в статутному капі-
талі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 11 місяців. На посаду головного бухгалте-
ра іншу особу не призначено.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Генеральний директор _________________ Лісничий К.М.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«С.ЕНЕРДЖІЖИТОМИР» 

(код ЄДРПОУ 38273262), згідно ст. 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», повідомляє про намір придбати прості іменні акції Публічного акціонерного 
товариства «Черкасиобленерго» (код за ЄДРПОУ 22800735, місцезнаходження: 
вул.  Гоголя, 285, м. Черкаси, 18002), що з урахуванням кількості акцій, які належать 
йому та його афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 
більше 10 відсотків акцій Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» 
(код ЄДРПОУ 22800735).

ТОВ «С.Енерджі-Житомир» (код ЄДРПОУ 38273262) та його афілійованим особам 
не належить та не перебуває в управлінні жодна акція Публічного акціонерного това-
риства «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ 22800735).

Кількість та тип акцій Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» 
(код ЄДРПОУ 22800735), які Товариство з обмеженою відповідальністю «С.Енерджі-
Житомир» (код ЄДРПОУ 38273262) має намір придбати — 105 359 322 штук простих 
іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ 
22800735), що складає 71% статутного капіталу Товариства.

Директор ТОВ «С.ЕнерджіЖитомир»  Харчук Л.П.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУ
ГОВУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СІЛЬГОСПХІМІЯ»; 
1.2.Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство; 1.3 Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента — 05487064; 1.4.Місцезнаходження емітента -38600, Полтавська обл., Коте-
левський район, смт.Котельва, вул.Жовтнева,327; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітен-
та  -(05350) 9-22-86;1.6. Електронна поштова адреса емітента- 05487064@atrep.com.ua;

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації — http://05487064.smida.gov.ua; 1.8. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення
ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія» повідомляє, що згідно рішення загальних зборів ак-

ціонерів від 11.02.2014р.(протокол № 1) звільнені: голова наглядової ради — Обуховський 
Юрій Олексійович, паспорт серії МК № 296008, вид.19.03.2004р. Краснокутським РВ УМВС 
України в Харківській обл., володіє 0,13% в статутному капіталі емітента, перебував на по-
саді голови наглядової ради з 2007р.; член наглядової ради — Єремій Анатолій Григорович, 
паспорт КН 723002 вид. 10.09.1998р. Котелевським РВ УМВС України в Полтавській обл., 
володіє 0,15% в СК, перебував на посаді члена наглядової ради з 2007р.; член наглядової 
ради — Слончак Віктор Володимирович, паспорт серії СН № 347399 вид 04.01.1997р. Ва-
сильківським МВ ГУМВС України в Київській області, володіє 68,27% в СК, перебував на 
посаді члена наглядової ради з 24.05.2011р.; ревізор — Шандиба Олег Миколайович, пас-
порт серії МА № 270181 вид. 19.03.1997р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській об-
ласті, володіє 0,07% в СК, перебував на посаді ревізора з 24.05.2011р.;

обрані: член наглядової ради — Обуховський Юрій Олексійович, паспорт серії МК 
№  296008, вид.19.03.2004р. Краснокутським РВ УМВС України в Харківській обл., володіє 
0,13% в СК, перебував на посаді голови наглядової ради ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія»; 
член наглядової ради — Єремій Анатолій Григорович, паспорт КН 723002 вид. 10.09.1998р. 
Котелевським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,15% в СК, перебував на по-
саді члена наглядової ради ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія»; член наглядової ради — 
Слончак Віктор Володимирович, паспорт серії СН № 347399 вид 04.01.1997р. Васильків-
ським МВ ГУМВС України в Київській області, володіє 68,27% в СК, працює заступником 
генерального директора ПСП «Явір» ; ревізор — Шандиба Олег Миколайович, паспорт серії 
МА № 270181 вид. 19.03.1997р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області, володіє 
0,07% в СК, працює виконавчим директором ТОВ «Мурафський цукрозавод». Посадові осо-
би обрані терміном на три роки. 

Згідно рішення засідання наглядової ради ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія» від 
11.02.2014р. (протокол № 1) обрано голову наглядової ради терміном на три роки — Обу-
ховський Юрій Олексійович, паспорт серії МК № 296008, вид.19.03.2004р. Краснокутським 
РВ УМВС України в Харківській обл., володіє 0,13% в СК, перебував на посаді голови на-
глядової ради ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія»; звільнено директора — Крамаренко Ві-
ктор Миколайович, паспорт серії КН № 861096 вид.16.02.1999р. Котелевським РВ УМВС 
України в Полтавській області, володіє 0,22% в СК, перебував на посаді директора ПрАТ  «Ко-
телевська Сільгоспхімія» з 24.05.2011р.; призначено терміном на три роки директором — 
Крамаренко Віктор Миколайович, паспорт серії КН № 861096 вид.16.02.1999р. Котелев-
ським РВ УМВС України в Полтавській області, володіє 0,22% в СК, перебував на посаді 
директора ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія». Звільнені та обрані посадові особи непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор (підпис) В.М.Крамаренко   11.02.2014 року

Біржова рада 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», м. Київ, 
вул. Саксаганського, буд.36 В.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: о 1200 годині 18 березня 
2014  року, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд.36 В, 3й поверх (кімната 306). 

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у чергових (річних) Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ  «УМФБ»  –12 березня 2014 р., станом на 24 годину.

Реєстрація акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 
МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» для участі в чергових (річних) Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «УМФБ» відбудеться 18 березня 2014 року з 11:15 до 11:55 годин за місцем 
проведення Загальних зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам (уповноваженим особам) акціонерів додатково документ, що по-
свідчує їх право на участь та голосування на чергових (річних) Загальних зборах акціо-
нерів ПрАТ «УМФБ», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та 
припинення повноважень лічильної комісії.

2. Про порядок проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

3. Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА МІЖ-
НАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  «УМФБ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
ПрАТ  «УМФБ».

4. Звіт Біржової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 
МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Біржової ради ПрАТ «УМФБ».

5. Звіт Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА МІЖНА-
РОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора ПрАТ «УМФБ». Затвердження висновків Ревізора ПрАТ «УМФБ».

6. Визначення основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» на 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇН-
СЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2013 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇН-
СЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за 2013 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «УМФБ» за 2013 рік
(тис.грн.)

Найменування показника Звітний
період

Попередній 
період

Усього активів 27984 27348
Основні засоби 67 10
Довгострокові фінансові інвестиції 22574 26711
Запаси 2 -
Сумарна дебіторська заборгованість 5326 615
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 11
Нерозподілений прибуток 836 263
Власний капітал 27920 27347
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 64 1
Чистий прибуток (збиток) 573 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) 6 5

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі, в 
порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом ПрАТ «УМФБ» та Положенням 
про Загальні збори акціонерів ПрАТ «УМФБ», не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів.

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і Статутом 
ПрАТ «УМФБ», мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з питан-
нями порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМФБ» за 
адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд.36 В, 3-й поверх (кімната 304), у робочі дні 
(понеділок — п’ятниця), робочий час (з 11.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 13.45), а в 
день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Для ознайомлення з 
документами акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а пред-
ставникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного 
законодавства підтверджує повноваження представника.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, — Голова Правління Ку-
реганова Ірина Миколаївна.

Телефон для довідок: (044) 490 57 90.
Голова Правління ПрАТ «УМФБ» __________________  І.М.Куреганова

ПРАТ»МЕЛІОРАТОР» 
Повідомляє, що 17 березня 2014 року відбудуться загальні збори акціонерів 

ПрАТ»Меліоратор» в приміщенні актового залу ПрАТ»Меліоратор» за адресою: 
м.Буча, вул. Чкалова,1.

Реєстрація учасників зборів з 8год.00хв. до 8 год.30хв.
Початок зборів о 9 год.00хв.

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

них зборів акціонерів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ  «Меліоратор» за 2013 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік.
4. Звіт ревізійної комісії за підсумками діяльності у 2013 році.
5. Затвердження річного балансу товариства за 2013 рік.
6. Збільшення Статутного Капіталу Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Обрання наглядової ради.
9. Обрання ревізора.
10. Обрання особи, уповноваженої підписати договори зі членами наглядової 

ради та з ревізором.
Для участі у зборах при собі потрібно мати акціонерам- паспорт, а представ-

никам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлені у порядку, передбаченому 
чинним законодавством України.
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Повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (надалі — Банк).

Місцезнаходження Банку: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101.
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 березня 2014 року о 10.00 

місцевого часу Нідерландів за адресою: Нідерланди, м. Амстердам 1101 СіДжей, Карс
пелдрееф 6а, борд мітінг рум.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час 
початку реєстрації акціонерів у загальних зборах — 9.30 за місцевим часом Нідерлан-
дів. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах — 10.00 за місцевим ча-
сом Нідерландів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: станом на 24 годину 11-го березня 2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінан-

сової звітності Банку за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік.
6. Про виплату дивідендів акціонерам Банку та їх розмір.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту прав-
ління, звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитись з ма-
теріалами для проведення річних загальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 
9:30 до 17:30 за місцезнаходження ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»: м. Київ, вул. Мечни-
кова, 2. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Началь-
ника Юридичного управління — Шпиляк Андрій Михайлович.
6.Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (тис. грн.) за 2013 рік
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1 555 220 1 402 651
Основні засоби 12 708 13 150
Запаси 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 369 539 248 785
Нерозподілений прибуток 105 816 45
Власний капітал 354 567 494 998
Статутний капітал 252 500 505 000
Чистий прибуток (збиток) 105 816 45
Середньорічна кількість акцій (шт.) 505 000 000 505 000 000
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) 78 84

Спостережна рада ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 1. ПрАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 29

 2. ПрАТ АГРОТЕХСЕРВІС 29

 3. ВАТ АГРОФIРМА “ЗОРЯ НОВОБУЖЖЯ” 30

 4. ПрАТ АСТРА ЛЮКС 11

 5. ПрАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА 
ПОЛІКЛІНІКА

31

 6. ПрАТ БІЛОЦИНК 8

 7. ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 30

 8. АТ ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД 7

 9. ПрАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 14

 10. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД"

10

 11. ПАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РЕМТЕХСІЛЬМАШ"

29

 12. ПАТ ВО "ПРОМТЕХМОНТАЖ" 15

 13. ПрАТ ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО 4

 14. ПрАТ ГЕРМЕС 32

 15. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АТП 11203 15

 16. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 16

 17. ПАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ 30

 18. ПАТ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ 28

 19. ПАТ ЗНКІФ ПРЕМІУМ-ФОНД ЕНЕРГІЯ 10

 20. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 13

 21. ПрАТ КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ "МРІЯ" 33

 22. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЦЕНТР" 4

 23. ПАТ КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН 11

 24. ПрАТ КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО 
АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "СІЛЬГОСПХІМІЯ"

34

 25. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 35

 26. ПрАТ ЛЬВІВТУРИСТ 32

 27. ПАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 32

 28. ПрАТ МЕЛІОРАТОР 34

 29. ПрАТ МЖК ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ 17

 30. ДП МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" 10

 31. ПАТ НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" 12

 32. ПАТ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" 11

 33. ПрАТ НЕО ВІТА 8

 34. ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ СИРЗАВОД 7

 35. ПАТ ОРЛАН 9

 36. ПАТ ОСТ-ІНВЕСТ 13

 37. ВАТ ПОБУТПОСЛУГИ 15

 38. ПрАТ ПОЛІІНВЕСТ 9

 39. ПрАТ ПРОФЕСІОНАЛ 8

 40. ПрАТ РУСИН 6

 41. ТОВ С.ЕНЕРДЖІ-ЖИТОМИР 33

 42. ТОВ СОКРАТ КАПІТАЛ 33

 43. ПрАТ СТАРОКРИМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА

3

 44. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕТАЛУРГ" 30

 45. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 
УКРАЇНИ"

4

 46. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТ" 12

 47. ПАТ ТД "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" 14

 48. ПрАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЕЛЕКТРОСНАБ" 31

 49. ПрАТ ТРАНССЕРВІС 28

 50. ПрАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 5

 51. ПрАТ УКРАГРОТЕХНІКА 32

 52. ПрАТ УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 34

 53. ПАТ УКРПОСТАЧПРОМ 13

 54. ПрАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 14

 55. АТ УТКІВСЬКЕ ВІДГОДІВЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 30

 56. ПАТ ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ 14

 57. ПАТ ФІРМА "БЕВЕРС" 12

 58. ПрАТ ФК СОКРАТ 33

 59.  ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 6

 60. ПАТ ХОРТИЦЬКА СПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 31

 61. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 5

 62. ПАТ ЮГЦЕМЕНТ 5

 63. ПАТ ЯВІР-КРЗ 31
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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 №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

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

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125428
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
13.02.2014 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983


