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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок при-
пинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11. 2013 №2605, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660, 
та наданих документів Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «АОЛА», 
місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 
б.17, код за ЄДРПОУ: 32985411, на скасування реєстра-
ції випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчур-
ного інвестиційного фонду «Основа» недиверсифікова-
ного виду закритого типу у зв’язку з його ліквідацією 
скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифіка-
тів пайового венчурного інвестиційного фонду 
«основа» недиверсифікованого виду закритого типу 
товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «аола» на загальну суму 
30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, у кількості  
10 000 (десять тисяч) штук, номінальною вартістю 
3 000 (три тисячі) гривень. Скасовано реєстрацію про-

спекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового вен-
чурного інвестиційного фонду «Основа» недиверсифіко-
ваного виду закритого типу Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами 
«АОЛА», що зареєстрований 22.11.2005 року Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Ану-
льовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду 
«Основа» недиверсифікованого виду закритого типу То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «АОЛА» від 22.11.2005 року №242, 
що видане Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку — розпорядження № 0120– СІ від 27 бе-
резня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок при-
пинення корпоративного інвестиційного фонду, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 19.11.2013 №2606, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за 
№2133/24665, та наданих документів Публічним акціо-
нерним товариством «Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд «УкрСиб Стабільний 
дохід 2», що є правонаступником Відкритого акціонерно-
го товариства «Закритий недиверсифікований корпора-
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тивний інвестиційний фонд «УкрСиб Стабільний дохід 2», 
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, код 
за ЄДРПОУ: 35466759, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій публічного акціонерного товариства «За-
критий недиверсифікований корпоративний інвести-
ційний фонд «УкрСиб Стабільний дохід 2», код за 
ЄДРПОУ: 35466759, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132903, 
на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, у 
кількості 100 000 (сто тисяч) штук, номіналом 1 000 (одна 
тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії 
акцій Відкритого акціонерного товариства «Закритий не-
диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«УкрСиб Стабільний дохід 2», код за ЄДРПОУ: 35466759, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132903, що зареєстрова-
ний 18.07.2008 року Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій Публічного акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвести-
ційний фонд «УкрСиб Стабільний дохід 2» №2194 від 
18.07.2011 року, що видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку — розпорядження 
№ 0119 — СІ від 27 березня 20143 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Дніпровського територіального управління, на 
підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку», підпункту 1) пунк-
ту 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про делегу-
вання повноважень територіальним органам Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. 
за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№ 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій пУ-
БлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «торГо-
вий дом енерГомет» (49074, м. Дніпропетровськ, 
вул. Батумська, буд. 11, код за ЄДРПОУ — 23936336) у 
зв’язку з ліквідацією товариства. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ» 
№ 164/04/1/99 від 16 серпня 1999 року, дата видачі: 
07 грудня 2012 року, видане Дніпровським територіаль-
ним управлінням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку — розпорядження № 7-дн–1–С–а 
від 26.03.2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Дніпровського територіального управління, на 
підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку», підпункту 1) пунк-

ту 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про делегу-
вання повноважень територіальним органам Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. 
за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№ 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій пУ-
БлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «транС-
енерГомет» (49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 
буд. 97, код за ЄДРПОУ — 23934082) у зв’язку з ліквіда-
цією товариства. Анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ТРАНСЕНЕРГОМЕТ» № 164/04/1/00 від 28 грудня 
2000 року, дата видачі 07 грудня 2012 року, видане Дні-
провським територіальним управлінням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку — розпоря-
дження № 6-дн–1– С–а від 26 березня 2014 року.

нКцпфр повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку видано ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку:

пУБлІЧномУ аКцІонерномУ товариСтвУ 
«БанК миХайлІвСЬКий» (01001, м. Київ, провулок 
Рильський, будинок 10-12/3; ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 38619024) ліцензію на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управлін-
ня цінними паперами — рішення № 351 від 25 березня 
2014 року.

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

товариСтвУ З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІС-
тЮ «ЗБерІГаЧ-КапІтал» (10009, Житомирська обл., 
місто Житомир, вулиця Лук’яненка, будинок 5, ідентифі-
каційний код юридичної особи: 36859362) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме бро-
керської діяльності серії АВ № 533894 від 30.04.2010, 
відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на 
підставі заяви про анулювання ліцензій — рішення 
№ 352 від 25 березня 2014 року.

нКцпфр повідомляє про внесення змін до 
реєстру аудиторських фірм

роЗпорядЖення

25.03.2014 року  № 258

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
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ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012  року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), та відповідно до заяви та документів, наданих на 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, ТОВ «Емкон — Аудит»; ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 37153128; 02068, м. Київ, вул.  А.Ахмато-
вої, 23, кв. 96, свідоцтво про внесення до реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів, видане Аудиторською пала-
тою України (далі — АПУ) № 4374 від 23 вересня 
2010  року, чинне до 23 вересня 2015 року; свідоцтво про 
відповідність системи контролю якості, видане відповід-
но до рішення АПУ від 28 листопада 2013 року №  283/4; 
інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів: Сороколат Наталія Григорівна  — на по-
саді директора; Проскура Катерина Петрівна  — на по-
саді аудитора; Ганяк Людмила Анатоліївна  — на посаді 
аудитора,

поСтановляЄ:
внести ТОВ «Емкон — Аудит» (ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 37153128) до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів.

*   *   *
роЗпорядЖення

25.03.2014 року  № 260 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012  року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), та відповідно до заяви та документів, наданих на 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБО-
РІВ УКРАЇНИ»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
37855332; 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 37, прим. 1-24 
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
(далі — АПУ) № 4459 від 29 вересня 2011 року, чинне до 
29 вересня 2016 року; свідоцтво про відповідність систе-
ми контролю якості, видане відповідно до рішення АПУ 
від 27 вересня 2012 року № 257/4; інформація про керів-
ника та працівників аудиторської фірми, які безпосеред-
ньо братимуть участь у проведенні аудиторських переві-
рок професійних учасників ринку цінних паперів: Гайдук 
Марина Миколаївна — на посаді генерального директо-

ра; Божко Людмила Миколаївна — на посаді директора 
фінансового аудиту; Ліщенко Тетяна Вікторівна — на по-
саді аудитора (за сумісництвом),

поСтановляЄ:
внести ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ» 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37855332) до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

*   *   *
роЗпорядЖення

25.03.2014 року  №262

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012  року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), а саме підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку, 
щодо ТОВ «АУДІТ»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
19042828; 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8, свідо-
цтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та ау-
диторів, видане Аудиторською палатою України № 0223 
від 26 січня 2001 року, чинне до 24 лютого 2016 року,

поСтановляЄ:
виключити ТОВ «АУДІТ» (ідентифікаційний код за  

ЄДРПОУ 19042828) з реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, серії П 000155 від 20 серпня 
2013  року, чинне до 24 лютого 2016 року.

*   *   *
роЗпорядЖення

25.03.2014 року  № 257 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012  року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), на підставі заяви, наданої, ТОВ «Аудиторська 
фірма «Сова»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
32825565; 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7, кв. 80, 
на внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, та документів, згідно з під-
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пунктом «в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у зв’язку 
із зміною терміну чинності свідоцтва про внесення до Ре-
єстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Ауди-
торською палатою України № 3391 від 27.05.2004 чинно-
го до 26.03.2014 та продовженого до 27.02.2019,

поСтановляЄ:
внести зміни стосовно ТОВ «Аудиторська фірма 

«Сова» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32825565) до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (далі — Реєстр) та відповідно до пункту 5 розді-
лу V Порядку видати заявнику нове свідоцтво про вне-
сення до Реєстру, із змінами відповідно до поданих до-
кументів, та анулювати попереднє свідоцтво серії П 
000036 від 19.02.2013 чинне до 26.03.2014.

*   *   *
роЗпорядЖення

25.03.2014 року  № 263

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012  року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), а саме підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку, 
щодо АФ ТОВ «Крат-Аудит»; ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 23413650; 83001, м. Донецьк, вул. Щорса 20/3, 
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№  0718 від 26 січня 2001 року, чинне до 04 листопада 
2015 року,

поСтановляЄ:
виключити АФ ТОВ «Крат-Аудит» (ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 23413650) з реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідо-
цтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, серії П 000063 від 19 бе-
резня 2013 року, чинне до 04 листопада 2015 року.

*   *   *
роЗпорядЖення

25.03.2014 року  № 256 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 

року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із зміна-
ми), на підставі заяви, наданої ПАТ «ПОДАТКОВИЙ  
АУДИТ УКРАЇНИ»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
37814647; 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 15, кв. 10; 
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
(далі — АПУ) № 4460 від 29 вересня 2011 року, чинне до 
29 вересня 2016 року; свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості, видане відповідно до рішення АПУ від 
27 вересня 2012 року № 257/4; інформація про керівника 
та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо бра-
тимуть участь у проведенні аудиторських перевірок про-
фесійних учасників ринку цінних паперів: Панасенко Яна 
Володимирівна — на посаді директора; Божко Людмила 
Миколаївна — на посаді директора фінансового аудиту; 
Шубович Ольга Валеріївна — на посаді аудитора,

поСтановляЄ:
відмовити ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (іден-

тифікаційний код за ЄДРПОУ 37814647) у внесенні до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

*   *   *
роЗпорядЖення

25.03.2014 року  № 261

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012  року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), а саме підпунктів 1.3 та 1.6 пункту 1 розділу VII 
Порядку, щодо ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір»; іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 32541162; 49000, м.  Дні-
пропетровськ, вул. Глинки, 7, кв. (офіс) 703; свідоцтво 
про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, видане Аудиторською палатою України № 3222 від 
30.07.2003, чинне до 30.05.2018,

поСтановляЄ:
виключити ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір» (іденти-

фікаційний код за ЄДРПОУ 32541162) з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, та анулюва-
ти свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, серії П 000136 від 19 лю-
того 2013 року, чинне до 30 травня 2018 року.

*   *   *
роЗпорядЖення

25.03.2014 року  № 259 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
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Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із зміна-
ми), та відповідно до заяви та документів, наданих на 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРАНД»; іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 35449775; 69118, м. Запо-
ріжжя, вул. Нагнибіди, 15, кв. 2, свідоцтво про внесення 
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане  
Аудиторською палатою України (далі — АПУ) № 4126 від 
26 березня 2008 року, чинне до 28 лютого 2018 року; сві-
доцтво про відповідність системи контролю якості, вида-

не відповідно до рішення АПУ від 31 жовтня 2013 року 
№  281/4; інформація про керівника та працівників ауди-
торської фірми, які безпосередньо братимуть участь у 
проведенні аудиторських перевірок професійних учасни-
ків ринку цінних паперів: Кролик Олена Анатоліївна — на 
посаді директора; Васильєва Світлана Олексіївна — на 
посаді аудитора; Чистік Олена Геннадіївна — на посаді 
аудитора,

поСтановляЄ:
внести ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 35449775) до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів.

28.03.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СпецБУд» 

(код 01270641 )
Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квіт-

ня 2014 року о 14:00 За адресою : м.полтава, вул.островського, 2 
(приміщення актового залу)

Дата складання переліку акціонерів., які мають право на участь у за-
гальних зборах — 24 квітня 2014 року. 

порядоК денний:
1. Вибори голови, секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Товари-

ства у 2013.р. та їх визначення на 2014 р. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

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

4. Звіт та висновок ревізора за підсумками перевірки річного звіту та 
балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту ревізора. 

5. Затвердження річних звітів Товариства.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 р..

Реєстрація акціонерів товариства відбудеться у день та за місцем про-
ведення загальних зборів з 13:00 до 13:45

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представни-
кам акціонерів -документ, що посвідчує особу, та доручення на право 
участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, можна 
за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, 6. у робочі дні: з 9.00 до 
11.00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Антонец Ю.М.

довідки за телефоном (05322) 7-50-05. 

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
найменування показника Звітний

2013 р.
попередній 

2012 р.
Усього активів (тис.грн.) 1642 3152
Основні засоби (тис.грн) 339 417
Довгосторокові фінансові інвестиії (тис.грн.) - -
Запаси 1016 1556
Сумарна дебіторська заборгованність (тис. грн.) 287 1178
Грошові кошти в їх еквіваленті (тис.грн.) - 1
Нерозподілений прибуток (тис грн.) -156 -17
Власний капітал (тис. грн.) 520 520
Статутний капітал (тис.грн.) 44 44
Поточні зобов язання (тис.грн.) 1234 2605
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) -321 54
Середньорічна кількість акцій (шт.) 87414 87414
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

21 29

повідомлення про виникнення особливої інформації.
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «менедЖмент ГрУп»

2. Організаційно-правова форма емітента приватне акціонерне то-
вариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32042675
4. Місцезнаходження емітента 01001, м. Київ, вул. Хрещатик. 

буд.10-в, офіс 1.
5. Міжміський код, телефон, факс емітента 044 278 40 00
6. Електронна поштова адреса емітента admin@nikoil.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.stockmarket.gov/ua
8. Вид особливої інформації рішення емітента рішення вищого орга-

ну емітента або суду про припинення або банкрутство емітента
2. текст повідомлення

25.03.2014 акціонерами, що володіють 95,94% акцій, з метою мініміза-
ції витрат товариства прийняте рішення про припинення Приватного акці-
онерного товариства «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» шляхом його у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», з розміром статут-
ного капіталу 2 160 000 ( два мільйони сто шістдесят тисяч) грн. 00 коп., а 
також у зв»язку з необхідністю обрання комісії із припинення, прийнято 
рішення створити комісію з припинення ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» у 
кількості 2 (двох) осіб у наступному персональному складі:Мех Наталія 
Володимирівна, акціонер ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» — Голова комісії 
з припинення ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Новіков Олександр Володи-
мирович, директор ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» — член комісії з припи-
нення ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП».

Рішення прийняте 95,94% голосів.
Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕН ГРУП» пе-

реходять по передавальному акту усе майно, права та обов»язки При-
ватного акціонерного товариства «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП».

Обмін акцій на частки у статутному капіталі здійснюється наступним 
чином: в строк до 15.05.2014р. акціонери отримують письмові зобов»язання 
про обмін акцій ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» на частки в статутному 
капіталі правонаступника. Обмін зобов»язаннь здійснюється починаючи з 
дня державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю 
«МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП». Термін такого обміну не обмежується.

Викуп акцій здійснюється наступним чином: акціонери, які не мають 
бажання переходити зі своїми корпоративними правами до правонаступ-
ника ( бажають продати свої акції) зобов'язані звернутися до Приватного 
акціонерного товариства» МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП « з письмовою заявою у 
термін до 01.04.2014року, викуп акцій у статутному капіталі Приватного 
акціонерного товариства « МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП « , що реорганізується в 
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» здій-
снюється по номінальній вартості акції ( 30,00грн.).

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

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

Голова комісії з припинення _____________  мех н.в.
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повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв 

приватне аКцІонерне товариСтво «ШиряЇвСЬКе 
автотранСпортне пІдприЄмСтво 15167»

Повне найменування та 
місцезнаходження 
Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО 15167» 
місцезнаходження: 66800, Одеська область, 
смт. Ширяєве, вул. Малиновського,7

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

30 квітня 2014 року о 9 год. 00 хв.
в залі засідань №1 за адресою: Одеська область, 
смт. Ширяєве, вул. Малиновського, 7 

Час початку і закінчен-
ня реєстрації акціонерів 
для участі у загальних 
зборах

Час початку реєстрації акціонерів — 8:30.
Час закінчення реєстрації акціонерів — 8:55.

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

25 квітня 2014 року 

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування

1. Прийняття рішень з питань проведення річних 
загальних зборів акціонерів. Обрання голови та 
секретаря річних загальних зборів акціонерів, го-
лови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за резуль-
татами 2013 рік .
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013 рік .
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товари-
ства, прийняття рішення про виплату дивідендів 
та їх розмір з урахування вимог законодавства 
України.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

З документами (матеріалами) до порядку денно-
го, під час підготовки до загальних зборів, акціо-
нери Товариства можуть, за окремим запитом, 
ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 (пере-
рва: 13:00-14:00) за адресою: Одеська обл., 
смт. Ширяєве, вул.Малиновського,7 кабінет ди-
ректора адміністративної будівлі; посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — директор 
Сизоченко Алла Олександрівна.

Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, 
що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представни-
кам акціонерів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(відповідно до чинного законодавства) та повноваження представника (для 
керівників юридичних осіб — документ про призначення на посаду та витяг 
із Статуту акціонерів Товариства — юридичних осіб, в якому визначені по-
вноваження керівника, для інших представників належним чином оформ-
лену довіреність відповідно до чинного законодавства). 

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

найменування показника період
Звітний 

2013
попере-

дній 2012
Усього активів 1 485,8 883,7
Основні засоби 2 577,6 1 665,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 117,9 65,6
Сумарна дебіторська заборгованість 0,3 37,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 69,3 0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 82,2 436,3
Власний капітал (тис. грн.) 449,8 71,1
Статутний капітал (тис. грн.) 98,6 98,6
Довгострокові зобов’язання 807,0 240,9
Поточні зобов’язання 48,2 36,8
Чистий прибуток (збиток) 140,4 139,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 856 9 856
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець звітного пері-
оду (осіб)

39 39

директор
прат «Ширяївське атп 15167»       Сизоченко алла олександрівна

приватне аКцІонерне товариСтво «ШиряЇвСЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво 15167»

прат «новоСелиця «лада»
ОГОЛОШЕННЯ

30 квітня 2014 року у 10 годин 00 хвилин, в административному при-
міщенні ПрАТ «Новоселиця «Лада» за адресою: Чернівецька область, 
місто новоселиця, вулиця о. Кошового 2, відбудуться річні загальні збо-
ри акціонерів приватного акционерного товариства «Новоселиця «Лада».

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 годин 00 хвилин, 
30.04.2014 р.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 годин 45 хвилин, 
30.04.2014 р. 
порядок денний річних Загальних зборів прат «новоселиця» лада»:

1. Затверджен ня порядку ведення Загальних зборів акціонерів .
2. Обрання Лічильної комісії Товариства 
3. Розгляд звіту Аудитора Товариства 
4. Розгляд звіту Ревізійної  комісії Товариства . Прийняття рішення за 

підсумками  розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової  ради Товариства . Прийняття рішення за 

підсумками  розгляду звіту.
6. Затверджен ня річного звіту Товариства .
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку, строку та порядку виплати 

дивідендів , порядку покриття збитків Товариства  за підсумками  діяльності  
за 2013 рік.

8. Про припинення  повноважен ь членів Наглядової  ради Товариства 
9. Про обрання членів Наглядової  ради Товариства . Затверджен ня умов 

трудових договорів,  які укладатиму ться з членами Наглядової  ради. 
Встановлен ня розміру їх винагороди . Обрання особи, уповноваже ної на 
підписання  договорів з членами Наглядової

10. Про припинення  повноважен ь членів Ревізійної  комісії Товариства 

11. Про обрання членів Ревізійної  комісії Товариства . Затверджен ня 
умов трудових договорів,  що укладатиму ться з членами Ревізійної  комісії. 
Встановлен ня розміру їх винагороди . Обрання особи, уповноваже ної на 
підписання  договорів з членами Ревізійної  комісії.

12. Схвалення рішення про складання значного правочину.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
найменування показника період

звітний 
2013 рік

попередній 
2012 

Усього активів  2142 3319.3
Основні засоби  1004 1093.3
Довгострокові фінансові інвестиції  25.3 25.3
Запаси 752 1714.20
Сумарна дебіторська заборгованість  28 101.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 11.3
Нерозподілений прибуток -52 256.4
Власний капітал 173 480.9
Статутний капітал 50.0 50.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1969 2838.4
Чистий прибуток (збиток) -308 -354.6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 12
наглядова рада прат «новоселиця «лада»
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 повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «одеСаГроШляХБУд»
Повне найменування та 
місцезнаходження 
Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕ-
САГРОШЛЯХБУД»
67820, с.Прилиманське, вул.Оборонна,44-к 
Овідіопольського району Одеської області

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

30.04.2014 р. о 16 годині, кім.№10 в приміщенні 
адмінбудинку ПрАТ «Одесагрошляхбуд»

Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних 
зборах

Час початку реєстрації акціонерів — 15:00.
Час закінчення реєстрації акціонерів — 15:45.

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

24.04.2014 р. 

Перелік питань, що 
виносяться на голосу-
вання 

1. Прийняття рішень з питань проведення річ-
них загальних зборів акціонерів. Обрання голо-
ви та секретаря річних загальних зборів акціо-
нерів, голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік.
3. Затвердження висновків та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за результатами 2013 року.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013 рік.
5. Переобирання Голови правління та членів 
правління.
6. Переобирання членів Наглядової Ради.
7. Переобирання Ревізора.
8. Продаж та придбання основних засобів (тех-
ніки і обладнання) товариства.
9. Розподіл прибутку, покриття збитків Товари-
ства, прийняття рішення про виплату дивіден-
дів та їх розмір з урахування вимог законодав-
ства України.

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

З документами (матеріалами) до порядку ден-
ного, під час підготовки до загальних зборів, 
акціонери Товариства можуть, за окремим за-
питом, ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 
17:00 (перерва: 12:00-13:00) за адресою:  
(с.Прилиманське, вул.Оборонна,44-к Овідіо-
польського району Одеської області, кім.№3); 
посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Голова Правління -Гнатовський Ю.О.

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

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

найменування показника період
Звітний 

2013
попередній 

2012
Усього активів 6893 6837
Основні засоби 4556 4947
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1412 741
Сумарна дебіторська заборгованість 922 602
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1949 -1367
Власний резервний капітал (тис. грн.) 13 13
Статутний капітал (тис. грн.) 1638 1638
Довгострокові зобов’язання 1663 2082
Поточні зобов’язання 5528 4472
Чистий прибуток (збиток) -1949 -1367
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1638 1638
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

14 26

Голова правління
прат «одесагрошляхбуд»  Ю.о.Гнатовський

приватне аКцІонерне товариСтво «одеСаГроШляХБУд»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство 
«Ауріта»;1.2. Організаційно-правова форма емітента-Акціонерне товари-
ство; 1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-30732474; 
1.4.Місцезнаходження емітента-36020, м.Полтава, вул.Паризької Кому-
ни, 40; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента-(0532)560948; 
1.6.Електронна поштова адреса емітента — 30732474@atrep.com.ua; 
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації — http://30732474.smida.gov.ua;  
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

2.текст повідомлення
ПрАТ «Ауріта» повідомляє, що рішенням загальних зборів акціонерів 

від 27.03.2014р.(протокол № 1) переобрано терміном на один рік директо-
ра — Кінашевська Тетяна Анатоліївна, паспорт серії КО № 845405 виданий 
23.12.2010р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді ди-
ректора ПраТ «Ауріта» з 25.05.2011р.; звільнено: голова наглядової 
ради — Климова Марина Олександрівна, паспорт серії ВС № 028211 ви-
даний 14.10.1999р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 
28.03.2013р.; член наглядової ради — Єжело Ольга Борисівна, паспорт се-
рії ВВ № 277184 виданий 21.01.1998р. Пролетарським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Донецькій області, не володіє часткою в СК, перебувала на посаді з 
28.03.2013р.; член наглядової ради — Соколов Олександр Миколайович, 
паспорт серії ВА № 120910 виданий 06.06.1995р. Бiлозiрським МВМ 

Добропiльського МРВ України в Донецькiй обл., не володіє часткою в СК, 
перебував на посаді з 28.03.2013р.; ревізор — Ушкало Наталія Олексан-
дрівна, паспорт серії ВЕ № 838544 виданий 25.07.2002р. Тельманiвським 
РВ УМВС України в Донецькiй обл., не володіє часткою в СК, перебувала 
на посаді з 25.05.2011р.; обрано терміном на три роки: голова наглядової 
ради- Климова Марина Олександрівна, паспорт серії ВС № 028211 вида-
ний 14.10.1999р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента, працює на посаді юриста 
ТОВ «Готельно-ресторанний комплекс «Столичний»; член наглядової 
ради — Єжело Ольга Борисівна, паспорт серії ВВ № 277184 виданий 
21.01.1998р. Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 
не володіє часткою в СК, працює на посаді начальника фінансового відділу 
ТОВ «Ріелті Істейт Групп»; член наглядової ради — Соколов Олександр 
Миколайович, паспорт серії ВА № 120910 виданий 06.06.1995р. Бiлозiрським 
МВМ Добропiльського МРВ України в Донецькiй обл., не володіє часткою в 
СК, перебуває на посаді економiста по бух.обліку і аналізу господарської 
діяльності ТОВ «Бiзнес консалтинг 2009»; ревізор — Ушкало Наталія Олек-
сандрівна, паспорт серії ВЕ № 838544 виданий 25.07.2002р. Тельманiвським 
РВ УМВС України в Донецькiй обл., не володіє часткою в СК, перебуває на 
посаді начальника відділу діловодства та методології ТОВ «Ріелті Істейт 
Групп». 

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають. 

3.підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. директор        (підпис)      Кінашевська т.а.  27.03.2014р.

приватне аКцІонерне товариСтво «аУрІта»
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річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО — 
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗАПОС-
ТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА 
КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ 
МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ 
«УКРНДIІНЖПРОЕКТ», 03329031, 
Тургенєвська, 38, м.Київ, 
Шевченкiвський, 01054, Україна, 
044-486-32-78

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

30.04.2013

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://ukrndiingproekt.com.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора — фізичної особи — 
підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ОРАТАНІЯ», 23535991

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
17.07.2013 року. Кворум зборів: 98,2132% до загальної 
кількості голосів. Порядок денний:
1. 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 2012 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконав-
чого органу Товариства.
5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати 
діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.
6.Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про 
результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 
2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків Ревізійної комісії. 
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2012 рік.

8.Визначення порядку розподілу чистого прибутку 
(покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 
році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх 
розмір за простими акціями Товариства.
9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2013 рік.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не 
подавалися. 
Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань 
порядку денного проведено голосування та прийняті 
відповідні рішення.

6. Інформація про дивіденди. 
Опис На загальних зборах 17.07.2013 р. було прийнято рішення:

відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками 
діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за 
результатами господарської діяльності ПАТ «УКРНДІІНЖПРО-
ЕКТ» за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 21283 19472
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3100 3479
Довгострокові фінансові інвестиції 3092 2920
Запаси 1579 693
Сумарна дебіторська заборгованість 13217 9644
Грошові кошти та їх еквіваленти 284 2736
Власний капітал 18834 17984
Статутний капітал 1261 1261
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17197 16347
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 178 178
Поточні зобов’язання і забезпечення 2271 1310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,71 2,78

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

0,71 2,78

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1260600 1260600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду

0 0

директор  Зембицький п.Ю.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «проеКтний та наУКово — доСлІдний ІнСтитУт по 
ГаЗапоСтаЧаннЮ, теплопоСтаЧаннЮ та КомплеКСномУ БлаГоУСтроЮ мІСт І СелиЩ УКраЇни 

«УКрндIІнЖпроеКт»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«ПРОГРЕСС»
2. Код за ЄДРПОУ 20381837
3. Місцезнаходження 83001, Донецьк, пло-

ща Конституцiї, б. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 335-39-53 (062) 335-39-53
5. Електронна поштова адреса mail@progress.netlux.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vatprogress.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПРОГРЕСС» (протокол засідання 

Наглядової ради № 05-14 вiд 26.03.2014 року) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради на пiдставi п. 6.17. Статуту Товариства. Iнформацiя про 
посадову особу:

Тацитова Вiкторiя Василiвна, паспортнi данi: ВВ № 390169, виданий 
Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 10.04.1998 року, 
обрано на посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ «ПРОГРЕСС». Частка, 
якою володiє в статутному капiталi емітента, — 13 акцiй простих iменних, 

що складає 0,0009 % усiх акцiй Товариства. Непогашена судимість за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обрано на строк 3 роки з укладен-
ням контракту. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 
з 2006 р. — по теперiшнiй час ТОВ «АРТ. БIЗНЕС ГРУП», директор; член 
Наглядової ради ТОВ «ТОРГIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС — «УКРАЇНА», поміч-
ник народного депутата України.

Рішенням Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ПРОГРЕСС» (протокол засiдання 
Ревiзiйної комiсiї № 01-14 вiд 26.03.2014 року) обрано на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї на пiдставi п. 6.26. Статуту Товариства. Iнформацiя про 
посадову особу:

Щербань Наталiя Петрiвна, паспортнi данi: ВС № 171528, виданий Київ-
ським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 18.02.2000 року, обрано 
на посаду: Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ПРОГРЕСС». Частка, якою 
володiє в статутному капiталi емiтента, — 1 акцiя проста iменна, що скла-
дає 0,0001 % усiх акцiй Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Обрано на строк 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради 
ТОВ «ТОРГIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС — «УКРАЇНА».

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

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

2. Найменування посади  Кульбака микола дмитрович
Голова правління             (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                              27.03.2014
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «проГреСС»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО 
ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ»

2. Код за ЄДРПОУ 00195452
3. Місцезнаходження 84500, м. Артемiвськ, вул. Кiрова № 42
4. Міжміський код, телефон та факс (0627) 44 98 09 (0627) 44 98 09
5. Електронна поштова адреса nei@azocm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.azocm.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
26 березня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦI 
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ» прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб Товариства (Протокол № 1 вiд 26.03.2014 року):

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Члена Наглядової ради, Голови На-
глядової ради Шпаковського Вадима з 26.03.2014р. Пiдстава — закiнчення 
строку повноважень. Фiзична особа володiє часткою у Cтатутному капiталi 
Товариства у розмiрi 38,2652 вiдсоткiв (259 438 029 штук акцiй простих 
iменних бездокументарних). На посадi особа перебувала два роки одинад-
цять мiсяцiв дев’ятнадцять днiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних особою не 
надана. У ранiше розкритiй Товариством iнформацiї зазначалось прiзвище 
особи «Шпакiвський». У зв’язку зi змiнами у перелiку акцiонерiв, отриманого 
вiд ПАТ «НДУ», належним перекладом прiзвища особи є «Шпаковський».

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Члена Наглядової ради — юридичної 
особи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПIДШИПНИК», 
код 13495470, з 26.03.2014р. Пiдстава — закiнчення строку повноважень. 
Юридична особа володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 49,4496 вiдсоткiв (335 268 368 штук акцiй простих iменних бездоку-
ментарних). На посадi юридична особа перебувала два роки одинадцять 
мiсяцiв дев’ятнадцять днiв. 

Одночасно припиненi повноваження представникiв цього Члена Нагля-
дової ради:

- представника Гончаренко Михайла Борисовича. Часткою у Статутному 
капiталi Товариства не володiє. Представляв iнтереси Члена Наглядової 
ради два роки одинадцять мiсяцiв дев’ятнадцять днiв. Згода на розкриття 
паспортних даних особою не надана. Представник не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

- представника Севост’янова Сергiя Вiкторовича. Часткою у Статутному 
капiталi Товариства не володiє. Представляв iнтереси Члена Наглядової 
ради два роки одинадцять мiсяцiв дев’ятнадцять днiв. Згода на розкриття 
паспортних даних особою не надана. Представник не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

- представника Павлової Оксани Володимирiвни. Часткою у Статутному 
капiталi Товариства не володiє. Представляла iнтереси Члена Наглядової 
ради два роки одинадцять мiсяцiв дев’ятнадцять днiв. Згода на розкриття 
паспортних даних особою не надана. Представник не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Члена Наглядової ради — юридичної 
особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АВТОТЕХПРОМ», код 33401129, з 26.03.2014 
року у зв’язку iз закiнченням повноважень та вiдчуженням цiнних паперiв 
Товариства. Юридична особа не володiє часткою у Статутному капiталi То-
вариства. На посадi юридична особа перебувала два роки одинадцять 
мiсяцiв одинадцять днiв. 

Одночасно припинено повноваження представника цього Члена Нагля-
дової ради — Кошкiна Володимира Анатолiйовича. Часткою у Статутному 
капiталi Товариства не володiє. Представляв iнтереси Члена Наглядової 
ради два роки одинадцять мiсяцiв одинадцять днiв. Згода на розкриття пас-
портних даних особою не надана. Представник не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Члена Ревiзiйної комiсiї, Голови 
Ревiзiйної комiсiї Нагорної Наталiї Вiталiївни з 26.03.2014р. Пiдстава — 
закiнчення строку повноважень. Фiзична особа володiє часткою у Статутно-
му капiталi Товариства у розмiрi 0,0049 вiдсоткiв (32904 штук акцiй простих 
iменних бездокументарних). На посадi перебувала два роки одинадцять 
мiсяцiв дев’ятнадцять днiв. Згода на розкриття паспортних даних особою не 
надана. Фiзична особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Члена Ревiзiйної комiсiї Трижона 
Сергiя Анатолiйовича з 26.03.2014р. Пiдстава — закiнчення строку повно-
важень. Фiзична особа володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 0,0005 вiдсоткiв (3129 штук акцiй простих iменних бездокументар-
них). На посадi перебував два роки одинадцять мiсяцiв дев’ятнадцять днiв. 
Згода на розкриття паспортних даних особою не надана.Фiзична особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Члена Ревiзiйної комiсiї Бабенко 
Свiтлани Вiкторiвни з 26.03.2014р. Пiдстава — закiнчення строку повнова-
жень. Фiзична особа володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 0,00005 вiдсоткiв (324 штук акцiй простих iменних бездокументар-
них). На посадi перебувала два роки одинадцять мiсяцiв дев’ятнадцять 
днiв. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Фiзична осо-
ба не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ОБРАНО: з 26.03.2014р. на посаду Члена Наглядової Ради строком на 
три роки фiзичну особу, акцiонера Шпаковського Вадима. Пiдстава — забез-
печення дiяльностi Товариства згiдно статуту. Особа володiє часткою у Ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 38,2652 вiдсоткiв (259 438 029 штук 
акцiй простих iменних бездокументарних). Протягом останнiх п’яти рокiв 
особа обiймала посаду «Голова Наглядової ради» Публiчного акцiонерного 
товариства «Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв». Згода на 
розкриття паспортних даних особою не надана. Посадова особа не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ОБРАНО: з 26.03.2014р. на посаду Члена Наглядової Ради строком на 
три роки фiзичну особу, акцiонера Шпакiвського Артема. Пiдстава — забез-
печення дiяльностi Товариства згiдно статуту. Особа володiє часткою у Ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 11,5856 вiдсоткiв (78 550 200 штук 
акцiй простих iменних бездокументарних). Вiдомостi про посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутнi. Згода на розкриття 
паспортних даних особою не надана. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ОБРАНО: з 26.03.2014р. на посаду Члена Наглядової Ради строком на три 
роки юридичну особу, акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРПIДШИПНИК». Пiдстава — забезпечення дiяльностi Товариства згiдно 
статуту. Юридична особа володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 49,4496 вiдсоткiв (335 268 368 штук акцiй простих iменних бездокумен-
тарних). Протягом останнiх двох рокiв одинадцяти мiсяцiв та дев’ятнадцяти 
днiв юридична особа обiймала посаду «Член Наглядової ради» Публiчного 
акцiонерного товариства «Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв», 
вiдомостi про посади, якi юридична особа обiймала решту часу, вiдсутнi. 

Юридична особа призначила з 26.03.2014р. до Наглядової ради Товариства 
свого представника — Гончаренко Михайла Борисовича. Часткою у Статутному 
капiталi Товариства не володiє. Представник здiйснює повноваження згiдно 
письмового повiдомлення про призначення та статуту ПрАТ «УКРПIДШИПНИК». 
Строк повноважень представника — три роки, якщо iнший строк не буде визна-
чений Членом Наглядової ради. Протягом останнiх п’яти рокiв представник 
обiймає посаду Генерального директора ПрАТ «Укрпiдшипник». Згода на роз-
криття паспортних даних особою не надана. Представник не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ОБРАНО: з 26.03.2014р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 
три роки фiзичну особу, акцiонера Нагорну Наталiю Вiталiївну. Пiдстава — 
забезпечення дiяльностi Товариства згiдно статуту. Особа володiє часткою 
у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0049 вiдсоткiв (32904 штук 
акцiй простих iменних бездокументарних). Протягом останнiх п’яти рокiв 
особа обiймала посади: Помiчник Голови Правлiння, Директор з економiчної 
безпеки, Голова Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства 
«Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв». Згода на розкриття 
паспортних даних особою не надана. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ОБРАНО: з 26.03.2014р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 
три роки фiзичну особу Трижона Сергiя Анатолiйовича. Пiдстава — забез-
печення дiяльностi Товариства згiдно статуту. Особа володiє часткою у Ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0005 вiдсоткiв (3129 штук акцiй 
прос тих iменних бездокументарних). Протягом останнiх п’яти рокiв особа 
обiймала посади: Помiчник Голови Правлiння, Помiчник Голови Правлiння 
по персоналу i соцiальним питанням, Член Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Артемiвський завод по обробцi кольорових 
металiв». Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посадо-
ва особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ОБРАНО: з 26.03.2014р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 
три роки фiзичну особу Бабенко Свiтлану Вiкторiвну. Пiдстава — забезпе-
чення дiяльностi Товариства згiдно статуту. Особа володiє часткою у Ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 0,00005 вiдсоткiв (324 штук акцiй 
прос тих iменних бездокументарних). Протягом останнiх п’яти рокiв особа 
обiймала посади: провiдний бухгалтер, Член Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Артемiвський завод по обробцi кольорових 
металiв». Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посадо-
ва особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«артемIвСЬКий Завод по оБроБцI КолЬоровиХ металIв»
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Згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства 
«Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв» вiд 26.03.2014р. (про-
токол вiд 26.03.2014р.),-

ОБРАНО: з 26.03.2014р. на посаду Голови Наглядової ради — фiзичну 
особу, акцiонера Шпаковського Вадима, на час виконання ним повноважень 
Члена Наглядової ради, але на строк не бiльше нiж три роки. Пiдстава обран-
ня — рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства 
«Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв» вiд 26.03.2014р. Особа 
володiє часткою у Cтатутному капiталi Товариства у розмiрi 38,2652 вiдсоткiв 
(259 438 029 штук акцiй простих iменних бездокументарних). Протягом 
останнiх п’яти рокiв особа обiймала посаду Голови Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Артемiвський завод по обробцi кольорових 
металiв». Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства 
«Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв» вiд 26.03.2014р. (про-
токол вiд 26.03.2014р.),-

ОБРАНО: з 26.03.2014р. на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї фiзичну осо-
бу, акцiонера Нагорну Наталiю Вiталiївну на час виконання повноважень 

Члена Ревiзiйної комiсiї, але на строк не бiльше нiж три роки. Пiдстава об-
рання — рiшення Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства 
«Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв» вiд 26.03.2014р. Осо-
ба володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0,0049 вiдсоткiв (32904 штук акцiй простих iменних бездокументарних). 
Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посади: Помiчник Голови 
Правлiння, Директор з економiчної безпеки, Голова Ревiзiйної комiсiї 
Публiчного акцiонерного товариства «Артемiвський завод по обробцi кольо-
рових металiв». Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

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

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

2. Найменування посади Шутов Iгор володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.03.2014
(дата)

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ», 
00233520, Предславинська, 28, м.Київ, 
Печерський, 03150, (044) 528-70-44

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

30.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://www.ndi-autoprom.kiev.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора — фізичної 
особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ОРАТАНІЯ», 23535991

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
18.07.2013 року. Кворум зборів: 68,8896% до загальної кіль-
кості голосів. Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загаль-
них зборів акціонерів. 
3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 
органу Товариства.
5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки 
діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.
6.Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про ре-
зультати перевірки фінансово-господарської діяльності в 
2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків Ревізійної комісії. 
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2012 рік.
8.Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття 
збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. 
Прий няття рішення про виплату дивідендів та затверджен-
ня розміру дивідендів Товариства.

9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2013 рік.
10.Прийняття рішення про припинення повноважень діючо-
го складу Ревізійної комісії Товариства.
11.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства..
До переліку питань порядку денного пропозиції не подава-
лися. 
Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань 
порядку денного проведено голосування та прийняті відпо-
відні рішення. Затверджено фінансову звітність, прибутки 
Товариства за 2012 рік та основна напрямки діяльності на 
2013 рік.

6. Інформація про дивіденди.
Опис На загальних зборах 18.07.2013 р. було прийнято рішення:

відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяль-
ності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за резуль-
татами роботи Товариства в 2012 році не нараховувати та не 
сплачувати.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 30984 26940
Основні засоби (за залишковою вартістю) 295 401
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 14306 7856
Грошові кошти та їх еквіваленти 1716 4361
Власний капітал 29927 25826
Статутний капітал 1651 1651
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 27863 23762
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 62 86
Поточні зобов’язання і забезпечення 995 1028
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,12 0,02

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

0,12 0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 33026060 33026060
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Генеральний директор  Ханіс о.ф.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-доСлІдний ІнСтитУт автоматиЗацІЇ промиСловоСтІ»

СпроСтУвання
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (Змі-

на складу посадових осіб емітента), опубліковане в Відомості «НКЦПФР» 
№58 (1811) від 26.03.2014, спростовується.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ 
ЗАВОД» (надалі — Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Това-
риства було прийняте рішення про призначення з 25.03.2014 року нового 
Голови правління Товариства. За згодою сторін 25.03.14 р. Наглядовою ра-

дою Товариства було прийнято рішення, щодо відмови від призначення 
Голови правління Товариства. У зв’язку з чим, повідомлення щодо зміни 
Голови правління Товариства спростовується. На посаді виконуючого 
обов’язки Голови правління Товариства залишається Надводська Ілона 
Володимирівна, інформація щодо якої була розкрита раніше, відповідно до 
діючого законодавства України.

в.о. Голови правління товариства  надводська І.в.

приватне аКцІонерне товариСтво «одеСЬКий КонЬяЧний Завод»



№61, 31 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

приватним аКцІонерним товариСтвом 
«алеф-виналЬ» було опубліковано повідомлення про проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому ви-
данні Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України — 
Бюлетень «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 52 від 18.03.2014 року 

За пропозицією акціонера, який є власником 5 і більше відсотків про-
стих акцій товариства, Наглядовою радою Приватного акціонерного това-
риства «Алеф-Виналь» було прийнято рішення про включення до порядку 
денного чергових річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонер-
ного товариства «Алеф-Виналь» (місцезнаходження: 49083, Україна, Дні-
пропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Собінова, 1), проведення 

яких відбудеться 18.04.2014 року об 11:00 за адресою: 49083, Україна, Дні-
пропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, приміщення 
конференц-залу Корпорації «Алеф» нових питань порядку денного наступ-
ного змісту:

9. Розгляд питання щодо продажу акцій Приватного акціонерного това-
риства «Старокримський» та Публічного акціонерного товариства «Бур-
люк», що належать ПрАТ «Алеф-Виналь» на праві власності.

10. Розгляд питання щодо виходу зі складу учасників Товариства з об-
меженою відповідальністю «Алеф — Виналь-Крим».

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

Генеральний директор 
прат «алеф-виналь» _____________________          василенко в.в.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХУвання Життя 611»

(місцезнаходження — 01010, м. Київ, вул. московська, буд. 8  
літера Б; код ЄдрпоУ 35851781) 

повідомляє, що 30 квітня 2014 року о 12:00 за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Боженка, буд. 86, літера л, каб.№2 відбудуться річні Загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхування життя 611» 
(надалі — Товариство), на яких будуть розглянуті наступні питання: 

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про звіт Генерального директора про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності у 2014 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про результати роботи за 
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Про затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 
2013 рік.

6. Про звіт зовнішнього аудитора за результатами роботи Товариства 
за 2013 рік.

7. Про покриття збитків Товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності у 2013 році.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
про обрання служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора)

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

період
найменування показника звітний попередній

Усього активів 28922 28942
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 14979 14929
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 13920 13989
Власний капітал 15001 15021
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 20
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 13921 13921
Чистий прибуток (збиток) (20) (2)
Середньорічна кількість акцій(шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) відбудеться за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхування життя 611» 30 
квітня 2014 року з 11.00 до 11.45 за київським часом. Для реєстрації акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — на-
лежним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів Товариства 
будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеного ста-
ном на 24 годину 24 квітня 2014 року.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страху-
вання життя 611», акціонери можуть за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мос-
ковська, буд. 8 літера Б, операційна зала; починаючи з 31 березня 2014 року, 
в робочі дні з 09:00 години до 18:00 години. Особою відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Товари-
ства Овдій Д.П.Додаткова інформація за телефонами: (044) 225-61-10.

Генеральний директор прат «Страхування життя 611» овдій дми-
тро петрович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КременЧУКнафтопродУКтСервІС»

повідомлення про виникнення особливої інформації.
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента –пУБлІЧне аКцІонерне то-
вариСтво «КременЧУКнафтопродУКтСервІС» ;1.2. Орга-
нізаційно-правова форма емітента :Публічне акціонерне товариство ; 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03482784 ; 1.4. Місцезна-
ходження емітента -39610, Україна ,Полтавська обл. м.Кременчук проїзд 
Галузевий , 80 ; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 
(0536)792612 (0536)792635 ; 1.6.Електронна поштова адреса емітента — 
ty.didenko@oilukraine.com.; 1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет , яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації —  
www.knps.org.ua;1.8.Вид особливої інформації відповідно до вимог п.6 гла-
ви 1 розділу III –Інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення.
Засіданням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИТВА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» від 28 березня 2014 року 
припинено повноваження Голови Правління Товариства вахнюка мико-
ли васильовича, в звязку із закінченням терміну повноважень. Паспорт : 
згоду на поширення конфіденційної інформації не надавав, володіє акція-
ми в кількості 2 штуки , що становить 0,00 % від загальної кількості акцій , 
дану посаду обіймав з 29.03.2011 р.

Засіданням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИТВА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» припинено повноваження 
Члена Правління Товариства Діденко Тетяни Яківни , в звязку із закінчен-
ням терміну повноважень. Паспорт : згоду на поширення конфіденційної 
інформації не надавала, володіє акціями в кількості 5 штук , що становить 
0,00 % від загальної кількості акцій , дану посаду обіймала з 29.03.2011 р. 

Засіданням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИТВА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» припинено повноваження 
Члена Правління Товариства Войтенко Наталії Вікторівни , в звязку із за-
кінченням терміну повноважень. Паспорт : згоду на поширення конфіден-
ційної інформації не надавала, володіє акціями в кількості 0 штук , що 
становить 0,00 % від загальної кількості акцій , дану посаду обіймала з 
29.03.2011 р.

Засіданням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТ-
ВА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» від «28» березня 2014 року при-
значено на посаду Голови Правління Товариства вахнюка миколу васи-
льовича терміном на три роки , Паспорт : згоду на поширення конфіденційної 
інформації не надавав , володіє акціями в кількості 2 штуки , що становить 
0,  00 % від загальної кількості акцій Займав посаду Голови Правління Това-
риства . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Засіданням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИТВА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» від «28» березня 2014 року 
призначено на посаду Члена Правління Товариства Діденко Тетяни Яків-
ни терміном на три роки , Паспорт : згоду на поширення конфіденційної 
інформації не надавала , володіє акціями в кількості 5 штук , що становить 
0, 00 % від загальної кількості акцій Займала посаду Члена Правління . 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Засіданням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТ-
ВА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» від «28» березня 2014 року при-
значено на посаду Члена Правління Товариства Войтенко Наталію Вікторів-
ну терміном на три роки , Паспорт : згоду на поширення конфіденційної 
інформації не надавала , володіє акціями в кількості 0 штук , що становить 
0, 00 % від загальної кількості акцій . Займала посаду секретаря , Члена 
Правління . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

3.підпис.
3.1.Особа , зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації , 

що міститься у повідомленні , та визначає , що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством 

3.2.Голова правління (підпис)  вахнюк микола васильович 
28.03.2014р.
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повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ 
про емІтента

I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне 

товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38591533
1.4. Місцезнаходження емітента: 03115, Україна, м. Київ, вул. Гене-

рала Вітрука, будинок 12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (044) 323-29-05, 

факс (044) 32-32-896
1.6. Електронна поштова адреса емітента:
 securities@derzhzembank.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.dzbank.com.ua

Вид інформації: повідомлення про виникнення особливої інфор-
мації.

II. текст повідомлення
Посадову особу Сидорову Ганну Миколаївну, яка була членом 

правління, звiльнено згiдно наказу голови правлiння ПАТ «Держзем-
банк» №15-к вiд 26.03.2014 року. Посадова особа згоду на розкриття 
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Сидорова Ганна Миколаївна перебувала на 
посадi з 20.08.2013 року. Замiсть звiльненої особи нiкого не призна-
чено.

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

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

Голова правління  С.в. Скосирська

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «дерЖавний ЗемелЬний БанК»

(місцезнаходження — 01010, м. Київ, вул. московська, буд. 8 літера 
Б; код ЄдрпоУ 34241389) 

повідомляє, що 30 квітня 2014 року о 10:00 за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Боженка, буд. 86, літера л, каб.№2 відбудуться річні За-
гальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія 611» (надалі — Товариство), на яких будуть розглянуті наступні 
питання: 

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності у 2014 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати роботи за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік та про висновок Ревізора щодо фінан-
сового звіту Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Про затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 
2013 рік.

7. Про звіт зовнішнього аудитора за результатами роботи Товариства за 
2013 рік.

8. Про звіт внутрішнього аудиту за результатами роботи Товариства за 
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

9. Про покриття збитків Товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності у 2013 році.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

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

період
найменування показника звітний попередній

Усього активів 30981 30725
Основні засоби 184 345

Довгострокові фінансові інвестиції 11479 11419
Запаси 34 52
Сумарна дебіторська заборгованість 2895 3732
Грошові кошти та їх еквіваленти 574 1102
Власний капітал 28397 28716
Статутний капітал 28200 28200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 194 513
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 505 610
Чистий прибуток (збиток) (319) 11
Середньорічна кількість акцій(шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

34 51

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) відбудеться за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія 611» 
30 квітня 2014 року з 09.00 до 09.45 за київським часом. Для реєстрації 
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам 
акціонерів — належним чином оформлену довіреність та документ, що по-
свідчує особу.

Право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів Товариства 
будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеного ста-
ном на 24 годину 24 квітня 2014 року.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«Страхова компанія 611», акціонери можуть за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Московська, буд. 8 літера Б, операційна зала; починаючи з 31 березня 
2014 року, в робочі дні з 09:00 години до 18:00 години. Особою відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правлін-
ня Товариства Овдій Д.П.

додаткова інформація за телефонами: (044) 225-61-10.

Голова правління
прат «Страхова компанія 611»  овдій дмитро петрович

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя 611» 

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 ТОВАРИ-

СТВО «ФК СОКРАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21645965
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, 

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

емітентом для розкриття інформації: www.sokrat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

26.03.2014 р. Зінов’єва Ольга Анатоліївна (фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду головного бух-
галтера ПрАТ «ФК Сократ» на підставі наказу ПрАТ «ФК Сократ» № 4-к від 
26.03.2014 р. Не володіє акціями в статутному капіталі Товариства (0 ак-
цій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк 
на який призначено посадову особу — безстроково, інші посади, яка обій-
мала протягом останніх п’яти років: 25.05.2007 — 01.03.2008 бухгалтер 
ТОВ «Гравітон»; 03.03.2008 — 29.07.2011 головний бухгалтер ТОВ «Ден-
нік»; 08.08.2011 — 08.12.2011 головний бухгалтер ПрАТ «Автоальянс ХХІ 
сторіччя»; 17.01.2012 — 18.03.2014 головний бухгалтер ТОВ «Фінтеко». 

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

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

2. Найменування посади
Голова правління М.П. ______________  С.а. опрощенко

(підпис)                                    27.03.2014 р.

прат «фК СоКрат»
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ЩОРІЧНА ІНФОРМАЦІЯ для ІСІ
ПАТ «ІД КІФ «КАПІТАЛІСТ»

Станом на 31.12.2013 р.
Додаток 5 

довІдКа 
про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ
Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 1211423
Повне найменування ІСІ Публічне акціонерне товариство «Інтервальний 
диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Вид Інформації: 1 — щорічна
Звітний рік 2013
Звітний квартал ІV
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ 01.06.2010
Термін дії ІСІ безстроковий
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) 03.06.2013

__________ 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду) 
3 125 000.00
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду) 
3 124 800.00
Зобов’язання фонду, грн (на початок звітного періоду) 21 180.00
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) 37 331.91
Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду) 
3 103 820.00
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) 
3 087 468.09
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, 
одиниць (на початок звітного періоду) 1100 шт.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, 
одиниць (на кінець звітного періоду) 1100 шт.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу 
серед фізичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного 
періоду)-3 0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, 
серед фізичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3 0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, 
серед юридичних осіб — нерезидентів, одиниць (на кінець звітного 
періоду)-3 0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу 
серед юридичних осіб — резидентів, одиниць (на кінець звітного 
періоду)-3 1100
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб — резидентів-3 1

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб — нерезидентів-3 0

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб — резидентів-3 0

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб — нерезидентів 0 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний 
сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду) 2 821,65 грн.
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний 
сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) 2 806,79 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера 1000,00 грн.

__________ 
перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»

Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Вид цінного папера- акції українських емітентів
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний 
код нерезидента 37997662
Найменування емітента-резидента/нерезидента ПАТ «ФК «АОА Інвестментс»
Код країни UA
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA 4000133250
Кількість цінних паперів (шт.) 39 060 шт.
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) 10,00
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) 390 600,00 грн.
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) 3 124 800,00
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ 
частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що 
знаходяться в управлінні Особи (%) 100 %
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до 
розрахунку -
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для 
емісійних цінних паперів) (%) -
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) -

перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Найменування об’єкта нерухомого майна (по кожному об’єкту окремо) -
Місцезнаходження об’єкта нерухомості -
Оцінна вартість (грн) -
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 0

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Вид рахунку: 01 — поточний; 
Сума грошових коштів у гривнях 0,00
Сума грошових коштів в іноземній валюті 0,00
Назва валюти-3 -
Найменування банку -
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку -
МФО банку -
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) 0
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) 0
Дата початку зберігання -
Дата закінчення зберігання -
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 0

перелік інвестицій у банківські метали
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Найменування банку -
МФО банку -

пат «Ід КІф «КапІталІСт»
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Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку -
Вид банківського металлу -
Кількість банківського металу (унцій) -
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський 
метал -
Оцінна вартість (грн) -
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) -

перелік інших інвестицій
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Об’єкт інвестування (по кожному об’єкту окремо) -
Оцінна вартість (грн) 0
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 0
Предмет інвестицій: 01 — корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні 
папери, формах); 02 — незавершене будівництво; 03 — торгові знаки; 
04 — інше відповідно до умов договору
Код за ЄДРПОУ об’єкта інвестування (у разі наявності) -
Місцезнаходження об’єкта інвестування (у разі наявності) -

дебіторська заборгованість
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора -
Найменування дебітора -
Предмет заборгованості: 01 — цінні папери; 02 — грошові кошти; 03 — 
нараховані, але не сплачені відсотки; 04 — корпоративні права (виражені 
в інших, ніж цінні папери, формах); 05 — позика; 06 — заборгованість, що 
виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 — інше 
відповідно до умов договору
Підстави виникнення заборгованості -
Розмір забезпечення (у разі наявності) -
Дата виникнення дебіторської заборгованості -
Планова дата погашення дебіторської заборгованості -
Чиста реалізаційна вартість (грн) -
Первісна вартість (грн) -
Резерв сумнівних боргів (грн) -
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) -

Додаток 7 

ІнформацІя 
про корпоративний інвестиційний фонд

Таблиця 1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 15.03.2010 р.
Територія (область) м. Київ

Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Горького, буд. 16-В
Дата реєстрації випуску акцій 01.06.2010 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 1735
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій ДКЦПФР
Форма існування: бездокументарна — 2
Форма випуску акції іменні прості
Спосіб розміщення випуску: прилюдна пропозиція 
Номінальна вартість акції (грн) 1 000,00

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) 22 000 шт.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується 
корпоративний інвестиційний фонд

Таблиця 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 38214406
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 37033005
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 1211423
Повне найменування фонду Публічне акціонерне товариство «Інтерваль-
ний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
Повідомлення станом на дату 31.12.2013
Звітний рік 2013
Звітний квартал IV
Вид ІСІ-1 корпоративний інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Вид Інформації: 1 — щорічна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 21613474
Тип юридичної особи: Компанія/Особа — аудитор (аудиторська фірма) 
Найменування юридичної особи ПП «АФ «Аудит-Оптім»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження 
юридичної особи свідоцтво НКЦПФР № П 000067 від 02.04.2013 р.
Місцезнаходження юридичної особи 03083, м. Київ, вул. Червонопрапор-
на, буд. 34, корп. 4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 34477471
Тип юридичної особи: Компанія/Особа — незалежний оцінювач майна
Найменування юридичної особи ТОВ «Консалтингова компанія «Бі.Еф.
Сі.»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження 
юридичної особи сертифікат № 14191/13 від 30.01.2013
Місцезнаходження юридичної особи 04211, м. Київ, Оболонська набереж-
на 3, корп.2 , кв. 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 19019775
Тип юридичної особи: Компанія/Особа — депозитарна установа
Найменування юридичної особи ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
БАНК»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження 
юридичної особи ліцензія НКЦПФР № АЕ 263487 від 01.10.2013
Місцезнаходження юридичної особи 02660, м.Київ, вул.М. Раскової,15
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 38214406
Тип юридичної особи: Компанія/Особа — компанія з управління активами
Найменування юридичної особи ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА ПЛЮС»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження 
юридичної особи ліцензія НКЦПФР № АД 075730 від 17.07.2012р.
Місцезнаходження юридичної особи 03110, м.Київ, вул. Клименка,39/8

______  ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ за 2013 рік ПАТ «ІД КІФ «КАПІТАЛІСТ»

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01
Підприємство  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «КАПІТАЛІСТ»

за 
ЄДРПОУ

37033005

Територія _______________________________ за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання 
акціонерне товариство

за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Надання інших 
фінансових послуг (крім страхування та 
пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1  1
Адреса, телефон 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, вулиця Горького, 
будинок 16-В тел.. 044-581-52-91
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту 
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду 

На 
кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4
I. необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000   - -



№61, 31 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

 первісна вартість 1001 - -
 накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005  - -
Основні засоби 1010   - -
 первісна вартість 1011 - -
 знос 1012 - -
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030  - 

інші фінансові інвестиції 1035   -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090   - -
Усього за розділом I 1095 -
II. оборотні активи 
Запаси 

1100   - -

Поточні біологічні активи 1110   - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130   - -

з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160 3125 3125
Гроші та їх еквіваленти 1165
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 3125 3125
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200

Баланс 1300 3125 3125
Пасив Код

ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду 

На 
кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4
I. власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400 22000 22000

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2004 1988
Неоплачений капітал 1425 (20900 ) (20900 )
Вилучений капітал 1430 ( — ) ( — )
Усього за розділом I 1495 3104 3088
II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500 - -

Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600   - -

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 

1610   - -

товари, роботи, послуги 1615 1 12
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 20 25
Усього за розділом IІІ 1695 21 37
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700

Баланс 1900 3125 3125

Керівник   Бордюг С.П.
Головний бухгалтер  посада не передбачена

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛІСТ»

за ЄДРПОУ 37033005

               (найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. фІнанСовІ реЗУлЬтати
Стаття Код 

рядка
За 

звітний 
період 

За 
аналогічний 

період  
попере-

днього року
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

2000 - 625

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

2050 ( — ) ( — )

валовий:  
     прибуток 

2090 - 625

     збиток 2095 ( — ) ( — )
Інші операційні доходи 2120 - -
Адміністративні витрати 2130 ( 1 ) ( — )
Витрати на збут 2150 ( — ) ( — )
Інші операційні витрати 2180 ( 15 ) 6
фінансовий результат від операційної 
діяльності:  
     прибуток 

2190 - 619

     збиток  2195 ( 16 ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 - ( — )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( — ) ( — )
Інші витрати 2270 ( ) ( — )
фінансовий результат до оподаткуван-
ня:
прибуток 

2290 - 619

збиток 2295 ( 16 ) ( — )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 - 619

     збиток 2355 ( 16 ) ( — )

II. СУКУпний доХІд
Стаття Код 

рядка
За 

звітний 
період 

За аналогіч-
ний період  

попереднього 
року

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них та спільних підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподатку-
вання

2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 
та 2460)

2465 -

III. елементи операцІйниХ витрат
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період 

За аналогіч-
ний період  

попередньо-
го року

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500  - -  
Витрати на оплату праці 2505 -  - 
Відрахування на соціальні заходи 2510 -   -
Амортизація 2515   -   -
Інші операційні витрати 2520   -   -
разом 2550 15 -
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ІV. роЗраХУноК поКаЗниКІв приБУтКовоСтІ аКцІй
Назва статті Код 

рядка
За 

звітний 
період 

За аналогіч-
ний період  

попереднього 
року

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 -  -  
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 

2605  -  - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2610   -   -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 

2615   -   -

Дивіденди на одну просту акцію 2650   -   -

Керівник  Бордюг С.П.
Головний бухгалтер  посада не передбачена

аУдиторСЬКий виСновоК (ЗвІт неЗалеЖноГо аУдитора)
Щодо фІнанСовоЇ ЗвІтноСтІ пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 

товариСтва «ІнтервалЬний диверСифІКований 
Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд «КапІталІСт»

Станом на 31 грудня 2013р.

основні дані про аудитора (аудиторську фірму)
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ»
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності 

за № 0295, видано Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. 
№ 98, терміном дії до 04.11.2015р. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рі-
шення Аудиторської палати України від 24.09.2009р. № 205/11.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
видано НКЦПФР — реєстраційний номер Свідоцтва: 67, серія та номер Сві-
доцтва П 000067, строк дії Свідоцтва: з 02.04.2013р. по 04.11.2015р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видано НК, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг — 
реєстраційний номер 0001, строк дії Свідоцтва: з 08.05.2013р. по 
04.11.2015р.

Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий Трушкевич Т.М. від 
28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовже-
но Рішенням АПУ України 

№ 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.
Сертифікат аудитора серії А № 006018 виданий Приймаченко І.В. від 

26.12.2005 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовже-
но Рішенням АПУ України 

№ 221/2 від 04.11.2010р. терміном до 26.12.2015р.
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

20.07.1998р. № 1 068 120 0000 007944.
Ідентифікаційний код юридичної особи — 21613474. 
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, 

б.34, корп. 4.

Фактичне місце розташування: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1.
Телефон: (044) 425-74-99.
підстави для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з обмеженням часу перевірки аудитори не змогли отримати 

достатні і належні докази щодо всіх господарських операцій в повному об-
сязі. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів станом 
на 31.12.2013р., так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. 
Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні за-
значених в інвентаризаційних відомостях сум.

Проте аудитори вважають, що можливий вплив на фінансову звiтнiсть 
невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим в окремих аспек-
тах, проте не всеохоплюючим. 

Аудитор доходить висновку, що вищенаведені недоліки не є суттєвими у 
контексті фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛІСТ» у цілому, та не перевищують прийнятий 
рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

висловлення думки
На нашу думку зібраної під час аудиту інформації достатньо для скла-

дання аудиторського висновку про стан фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛІСТ»

За період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. облік проводився з дотриман-
ням принципів та методів ведення бухгалтерського обліку та з дотриманням 
нормативно-правових актів законодавства України.

Виражаючи умовно-позитивну думку Аудиторська компанія прийшла ви-
сновку, що інформація, яка була надана аудиторам для перевірки переві-
рена та підтверджена документально. 

На нашу думку фінансова звітність надає достовірну та справедливу ін-
формацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2013 року, його 
баланс, фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відпо-
відно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Ми підтверджуємо те, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛІСТ», у всіх суттєвих аспектах, 
повно і достовірно відображає фінансову інформацію про Товариство ста-
ном на 31.12.2013р. та не суперечить нормативним вимогам щодо організа-
ції бухгалтерського обліку та звітності в Україні і не містить суттєвих пере-
кручень.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного 
управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРВАЛЬНИЙ 
ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІ-
ТАЛІСТ» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система 
корпоративного управління Товариства відповідає вимогам Статуту .

Відповідно до проведеного аналізу показників аудиторами встановлено, 
що загальний ризик професійної діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛІСТ» відповідає нормативному значен-
ню балів (<24) та є низьким і становить 0 балів. Рівень ризику ІСІ не переви-
щує нормативний рівень ризику при значенні 3,99 бала.

Директор ПП «АФ Аудит-Оптім» _______________ Трушкевич Т.М.
Аудитор ______________ Приймаченко І.В.
«25» березня 2014р.

порядоК денний ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв
прат «СК «Класичне страхування»

Місце проведення: Україна, м. Житомир, площа перемоги, 10, к. 3.
День і час проведення: 30 квітня 2014 року о 14:00 годині.

порядоК денний:
1. Розгляд звіту Голови правління Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу.
6. Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України 

внутрішніх документів та затвердження внутрішніх положень Товариства.
Пропозиції щодо порядку денного можна подавати в письмовій формі 

за адресою: 10003, Україна, м. Житомир, площа Перемоги, 10, к. 3. З до-
кументами, які пов’язані з порядком денним, можна ознайомитися в при-
міщенні Товариства за адресою: 10003, Україна, м. Житомир, площа Пере-
моги, 10, к. 3 в робочі дні з 10-00 до 17-00 години.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонера, крім того, — доручення, оформ-
лене в установленому порядку.

Реєстрація учасників з 12:00 до 14:00 години.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах — 27 квітня 2014р.

Контактний телефон: (044) 379-22-61.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1210 1264
Основні засоби 551 552
Довгострокові фінансові інвестиції 38 38
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 203 300
Грошові кошти та їх еквіваленти 316 269
Нерозподілений прибуток -6818 -6707
Власний капітал 870 981
Статутний капітал 7685 7685
Довгострокові зобов’язання 0 14
Поточні зобов’язання 340 269
Чистий прибуток (збиток) -101 -456
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11138 11138
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 3

Голова правління товариства  І. о. піхоцький

прат «СК «КлаСиЧне СтраХУвання»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«металІСт-БУдметалКонСтрУКцІя» 

(код за ЄДРПОУ 30653953,  
місцезнаходження: 61007, м. Харків, вул. Свистуна, 11)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 30 квітня 2014 р. о 12:00 годин за адресою: м. Хар-
ків, вул. Свистуна, 11, 2 поверх, кімн. № 2.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 11:20 до 11:45 год. 

порядоК денний:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне 

забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства.

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

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту .

6. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту 

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

8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку това-
риства за 2013 рік. 

9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства. 
10 Відкликання Ревізора товариства. 
11. Обрання членів Наглядової ради товариства.
12. Затведження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розмі-
ру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Обрання Ревізора товариства. 

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

найменування показника період 
2013 рік 2012 рік

Усього активів 26314 26135
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19022 18985
Сумарна дебіторська заборгованість 5677 5802
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 1
Нерозподілений прибуток -13135 -12841
Власний капітал -12010 -11715
Статутний капітал 95 95
Довгострокові зобов’язання - –
Поточні зобов’язання 37994 37820
Чистий прибуток (збиток) -294 (-61)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9520 9520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2014 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за 
адресою: м. Харків, вул. Свистуна, 11, поверх 2, кімн. 2 з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Документи надаються акціонеру 
ПрАТ «МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ» та/або його представ-
нику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отрима-
ного ПрАТ «МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ» не пізніше ніж за 
п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення черго-
вих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТАЛІСТ-БУД МЕТАЛ-
КОНСТРУКЦІЯ» документи надаються учаснику Зборів для ознайом-
лення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами Подгорна Ірина Михайлівна 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, 
оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує 
особу. 

телефон для довідок: (0572) 94-07-61 
наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУЧно-проиЗводСтвенная фирма 

«ШелЬф»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 28 квітня 2014 року о 13.00 за адресою:м.донецьк, вул.Со-
бінова, 94.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 12.30 до 13.00год. в день за 
місцем проведення зборів

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах 
акціонерів — 21.04.2014р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
паспорт, а уповноваженим особам акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 
м.Донецьк, вул..Собінова,94.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Гончарова Лідія Дмитрівна.

телефон для довідок: (062) 304-05-11, 335-49-96
порядок денний:

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

2. Звіт Правління про господарську діяльність ТОВАРИСТВА за 
2013 рік.

3. Звіт Ревізора за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2013 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків за 2013 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності ТОВАРИСТВА на 

2014 рік.
7. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства
(тис. грн.)**

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 2894,9 2724,3 
Основні засоби 157,6 213,1
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 539,8 637,3 
Сумарна дебіторська заборгованість 2071,8 1796,1 
Грошові кошти та їх еквіваленти 125,7 75,9 
Нерозподілений прибуток 484,5 530,2 
Власний капітал 503,3 549 
Статутний капітал 18,8  18,8
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 2391,6 2175,3 
Чистий прибуток (збиток) -45,7 -17,1 
Середньорічна кількість акцій (шт.) - - 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 28 30 

підпис:
8. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління_________
Найменування посади 

О.М. Гончаров 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

МП ______________________
                    (дата)

28.03.2014р.

пат «рІвненСЬКий наУКово-
доСлІдний ІнСтитУт теХнолоГІЇ 

маШиноБУдУвання» 
(код ЄДРПОУ 04605958) повідомляє, що в повідомлені про проведен-

ня загальних зборів акціонерів яке було опубліковане в газеті Відомості 
НКЦПФР № 52 від 18.03.2014 р. було допущено технічну помилку, пропу-
щено наступний текст .

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати пас-
порт, довіреним особам паспорт та довіреність. 

Ознайомлення з документами, що пов’язані з питаннями, включеними 
до порядку денного можна за адресою: м. Рівне, вул. Д.Галицького 16.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. ЗаГалЬнІ вІдомоСтІ

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Славутський солодовий завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00377733
3. Місцезнаходження: 30068, вул. Б.Хмельницького, 43, с. Крупець Сла-

вутський р-н, Хмельницька обл.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 3842 70691;
    факс: +380 3842 71571
5. Електрона поштова адреса: secretar@malthouse.km.ua,  

romeo@malthouse.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.malthouse.km.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, 

що перевищує 25 відсотків активів емітента
ІІ. теКСт повІдомлення

1. Дата прийняття рiшення: Протокол №4 засiдання Наглядової ради 
ПАТ «Славутський солодовий завод» вiд 22.06.2011, рiшення про пiдписання 
змiн до кредитного договору для забезпечення виробничої дiяльностi.

2. Дата пiдписання договору: кредитний договiр вiд 25.03.2009 року з 
доповненнями №1 вiд 25.03.2009, №2 вiд 28.05.2010, №3 вiд 25.03.2011, 
№4 вiд 24.06.2011, №5 вiд 07.07.2011, №6 вiд 16.09.2011, №7 вiд 20.06.2012, 
№8 вiд 20.07.2012, №9 вiд 31.08.2012, №10 вiд 31.05.2013,№11 вiд 
24.07.2013, №12 вiд 30.08.13, №13 вiд 20.02.2014 про продовження термiну 
кредитної лiнiї та змiну розмiрiв фінансування

3. Вид кредитної лiнiї : Короткотермiнова;
4. Сума кредитної лiнiї: 12 000 тис. доларiв США (в еквiвалентi 

124 514 тис. грн.),

5. Процентна ставка: ринкова
6. Строк, на який укладено договiр кредиту: з 25.03.2009 по 24.07.2014;
7. Умови повернення кредиту:грошовими коштами на розрахунковий 

рахунок банку
8. Спосiб забезпечення — гарантiя;
9. Iнформацiя про кредитора: найменування — Фiлiя «КIБ» ПАТ «Кредi 

Агрiколь Банк», МФО 300379, 01001 м.Київ, вул.Володимирська 23а,  
ЄДРПОУ 19357443

10. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на початок 2014  року 
дорiвнює 207 763 тис. грн.; спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв 
на початок звiтного року складає 25,08 %.

11. Iнформацiя щодо мети використання коштiв: поповнення обiгових 
коштiв для здiйснення господарської дiяльностi.

12 Дата отримання траншу: 25.03.2014
13. Сума одержаного траншу 47 400 тис.грн.
14. Процентна ставка 15-21 % рiчних;
15. Розмiр одержаного траншу до загального розмiру кредитної лiнiї: 

38,07%
Розмiщення iнформацiї пов’язане iз збiльшенням загального розмiру 

вiдкритої кредитної лiнiї в зв’язку з ростом курсу долара США,що призвело 
до збiльшення спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок 
звiтного року, для розрахункiв використано курс НБУ на 25.03.2014.

16. Iнформацiя оприлюднена на сайтi пiдприємства www.malthouse.km.ua.
ІІІ. підпис

Особа, що вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
законодавства:

в.о. генерального директора (підпис) Бiлий роман миколайович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «СлавУтСЬКий Солодовий Завод»

повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 

«промислова компанія «промінь» .
2. Код за ЄДРПОУ: 05744739.
3. Місцезнаходження: 03110 м. Київ, вул. механізаторів, 9-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 248-85-00, (044) 248-85-01.
5. Електронна поштова адреса: info@pkpromin.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pkpromin.pat.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. текст повідомлення
Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціо-

нерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі-Товариство), 
які відбулися 27.03.2014 року (протокол № 4 від 27.03.2014 р.) відбулись 
наступні зміни у складі посадових осіб Товариства: 

1) Обрано Ревізором Товариства — Шевченко Андрія Миколайовича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано), строком до припинення повно-
важень. Не володіє акціями Товариства. Назва посад, які обіймала особа про-
тягом останніх п`яти років: начальник відділу світлопрозорих віконних 
конструкцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади:
директор  Гольдін а.в.

28.03.2014 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «промиСлова КомпанІя «промІнЬ» 

повідомлення для акціонерів 

пат «КиЄво-СвятоШинСЬКа аптеКа №5»
ПАТ «Києво-Святошинська аптека №5», місцезнаходження: 08153, Ки-

ївська область, Києво-Святошинський р-н, м.Боярка, вул. Молодіжна , 76, 
надалі Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства за 2013 рік, які відбудуться «30» квітня 2014 року о 
11:30 год. за адресою: м. Київ, вул. в.васильківська (Червоноармій-
ська) 66, к. 206, Бізнес-центр «троїцький» 

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі в За-
гальних зборах акціонерів відбуватиметься «30» квітня 2013 року з 10:20 
до 11:20 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товари-
ства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 31.12.2013 р.

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

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, 
Голови і секретаря, порядку голосування, регламенту Загальних зборів.

2. Звіт про діяльність Генерального директора Товариства 

3. Звіт Наглядової ради Товариства 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства
8. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про затвердження рішень та вчинених правочинів.
10. Про надання попередньої згоди на укладення правочинів від імені 

Товариства.
Довідки надаються за телефоном: /+38044/-58-777-69. Акціонери мо-

жуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком денним загаль-
них зборів акціонерів, починаючи 3 21.04 до 25.04 (з понеділка по четвер) з 
10.00 до 12.00 години у робочі дні особисто за місцезнаходженням Товари-
ства, а саме за адресою: м.Боярка, вул. Молодіжна, 76, а у день проведен-
ня загальних зборів акціонерів — за місцем їх проведення. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: Мороз Ю.В., фахівець з корпоративних питань. 

виконавчий орган.

оГолоШення
ват «тернопІлЬоБленерГо» доводить до відома усіх 

акціонерів, що згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 
19.11.2013 р. у справі №910/19386/13, яке набрало законної сили, Угоду 
№ 2 про реєстраційне обслуговування від 03.07.1999 р., укладену з 
ТОВ «Український енергетичний реєстр», розірвано з 04.10.2013 р. у зв’язку 
з неналежним виконанням останнім договірних умов.

Документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Тер-
нопільобленерго» підлягають передачі Центральному депозитарію — Пу-

блічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України».
Про завершення процесу передачі документів системи реєстру власників 

іменних цінних паперів ВАТ «Тернопільобленерго» Центральному депозита-
рію — Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій 
України» та набуття можливості скликати загальні збори акціонерів ВАТ «Тер-
нопільобленерго» правління товариства повідомить акціонерів додатково.

У зв’язку з зазначеним, з усіх питань, що пов’язані з реалізацією корпо-
ративних прав, просимо звертатись до правління ВАТ «Тернопільобленер-
го» за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2.
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
прат «Концерн «БореКС»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН «БОРЕКС» (міс-
цезнаходження Товариства: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 21) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН «БО-
РЕКС» скликаються 30 квітня 2014 р. за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. Червоноармійська, 21, каб. № 412.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Зборах — 24.04.2014 р.

порядок денний зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства.
4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження передавального акта.
Початок реєстрації акціонерів — об 11 годині 00 хвилин, закінчення 

реєстрації — об 11 годині 45 хвилин. початок зборів — об 12 годині 
00 хвилин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 21, каб. № 412 в робочі 
дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-00-91. Посадова особа Товари-
ства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Голова комісії з припинення (реорганізації) — Міщенко Ю.М.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи пови-
нні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів фізичних осіб — довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «Концерн «БореКС» 

(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 76719,4 77967
Основні засоби 7119,1 7119.1
Довгострокові фінансові інвестиції 68109,8 68109.8
Запаси 377,7 377.7
Сумарна дебіторська заборгованість 1111,3 2360.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,5 -
Нерозподілений прибуток (50,1) 147.0
Власний капітал 75147.0
Статутний капітал 75000,0 75000.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1812,7 2820.0
Чистий прибуток (збиток) (50,1) 2.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 750000 750000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Голова комісії з припинення (реорганізації)  
прат «Концерн «БореКС»

приватне аКцІонерне товариСтво
«поБУтовиК»

Прийняло рішення провести річні загальні збори 30 квітня 2014 року 
о 10 годині в приміщенні адміністративного будинку Товариства (кабінет 
директора) за адресою: 78700, Івано-франківська обл. смт, верховина, 
вул. франка, 19 

з таким порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та 

затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Директора про господарсько-фінансову діяльність за 2013 рік, 

визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт про роботу Ревізора за 2013 рік, прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізора Товари-
ства.

4. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за під-
сумками роботи в 2013 році.

Реєстрація учасників зборів з 9-00год. до 10-00год. в день та за місцем 
проведення зборів.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 78700, 
Івано-Франківська обл., смт. Верховина, вул. Франка, 19. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами — Стефлюк О.Ю. 

Довідки за тел. (03432) 21-585.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 24.04.2014р. Для реє-
страції акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи, які під-
тверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до 
вимог чинного законодавства.

оСновнІ поКаЗниКи  
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

найменування показника період
2012р. 2013 р.

Усього активів 113,5 -
Основні засоби 106,3 106,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 7,2 2,7
Грошові кошти та їх еквіваленти - 2,0
Нерозподілений прибуток 52,6 -547
Власний капітал 118,9 28
Статутний капітал 28 118,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 19,2 188
Чистий прибуток (збиток) - -2,1
Середньорічна кількість акцій (шт) 112144 112144
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду 
(шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 9

Телефон для довідок: (03442) 2-15-85  прат «побутовик»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
аКцІонерний БанК «СтолиЧний»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
Акціонерний Банк «СТОЛИЧНИЙ»

Код за ЄДРПОУ 20028816
Місцезнаходження 40035, м. Суми, вул. Харківська, 1
Міжміський код, телефон та факс (0542) 65-98-15
Електронна поштова адреса info@cap.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://stolychnyi.ua/osobliva-
nformaczya/131-povdomlennya-pro-
viniknennya-osoblivo-nformacz-pro-
emtenta-27032014.html

Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

2. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» було прийняте рішення про 

закриття Севастопольського відділення ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» з 
28.05.2014р. (протокол № 32 від 27.03.2014р.). Підстава: в зв’язку з збитко-
вістю відділення.

Повне найменування відділення: Севастопольське відділення Публіч-
ного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку «СТОЛИЧНИЙ».

Місцезнаходження: 99040, м. Севастополь, вул. Велика Морська, буд. 29.
Відділення виконувало функції з проведення банківських операцій та 

надання послуг відповідно до Положення про Севастопольське відділення 
ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ».

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

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

2. Голова правління 
пат аБ «СтолиЧний»  Г. м. Шульженко

27.03.2014



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №61, 31 березня 2014 р. 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«ао теХнІКа»

повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АО ТЕХНІКА»
1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товари-
ство

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

22009846

1.4. Місцезнаходження емітента 83001, м. Донецьк, пр.25-річчя 
РСЧА, буд. 7

1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(062) 381-58-10, 381-58-15

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента

legal@texnika.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://www.texnika.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Рішенням Акціонера, що володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АО ТЕХНІКА» (Рішення №1 від 26.03.2014 
року) прийнято рішення достроково припинити повноваження Голови 
Наглядової ради ПрАТ «АО Техніка» Лактіонова Олександра Івановича 
(паспорт серія ВК №493253 виданий Ворошиловським РВ ГУМВС Укра-
їни в м. Донецьку 24.06.2008р). Повноваження припинені з 26.03.2014 
року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента — 100%. Не-
погашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, 
протягом якого перебував на посаді: з 02.05.2011 року. Розмір пакета 
акцій емітента –100%. На посаду нікого не призначено.

Рішенням Акціонера, що володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АО ТЕХНІКА» (Рішення №1 від 
26.03.2014 року) прийнято рішення достроково припинити повноважен-
ня Члена Наглядової ради ПрАТ «АО Техніка» Чумакової Олени Бори-
сівні (згоду на розголошення паспортних даних не надано). Повнова-
ження припинені з 26.03.2014 року. Частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента –0%. Непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини відсутня. Строк, протягом якого перебувала на посаді: з 
02.05.2011 року. Розмір пакета акцій емітента –0%. На посаду нікого не 
призначено.

Рішенням Акціонера, що володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АО ТЕХНІКА» (Рішення №1 від 
26.03.2014 року) прийнято рішення звільнити з посади Директора Лак-
тіонова Івана Олександровича (паспорт серія ВС №332723, виданий 
Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку 30.06.2000р). Звільнено 
з 26.03.2014 року за згодою сторін. Частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента –0%. Непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини відсутня. Строк, протягом якого перебував на посаді: з 
23.09.2013 року. Розмір пакета акцій емітента –0%.

Рішенням Акціонера, що володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АО ТЕХНІКА» (Рішення №1 від 26.03.2014 
року) прийнято рішення призначити на посаду Директора Лактіонова 
Олександра Івановича (паспорт серія ВК №493253 виданий Вороши-
ловським РВ ГУМВС України в м. Донецьку 24.06.2008р). Призначено з 
27.03.2014 року на невизначений строк. Частка, якою володіє в статут-
ному капіталі емітента — 100%. Непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини відсутня. Посади протягом останніх п’яти років: Тех-
нічний директор, Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітен-
та  –100%.

Відповідно до Наказу Директора Товариства №84-л від 
27.03.2014  року з посади виконуючого обов’язки головного бухгалтера 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АО ТЕХНІКА» за зго-
дою сторін звільнено Вакарчук Ірину Миколаївну, паспорт серія ВС 
№385960, виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій 
області 15.08.2000р. Звільнено з 27.03.2014 року. Частка, якою володіє 
в статутному капіталі емітента — 0%. Непогашена судимість за корис-
ливі та посадові злочини відсутня. Строк перебування на посаді — з 
03.03.2014р. Розмір пакета акцій емітента — 0%. На посаду нікого не 
призначено.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

директор прат «ао теХнІКа» ______________     о.І. лактіонов
      м.п. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ЗаКритий недиверСифІКований 

Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд 
«УКраЇнСЬКІ оБлІГацІЇ»

повідомлення про проведення річних загальних зборів
У відповідності до ст. 19 Закону України «Про інститути спільного ін-

вестування» Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифі-
кований корпоративний інвестиційний фонд «УКРАЇНСЬКІ ОБЛІГАЦІЇ» 
(далі за текстом — Фонд), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, 
провулок Куренівський, 19/5, повідомляє, що річні загальні збори акціо-
нерів відбудуться 30 квітня 2014 року об 11.00 за адресою: 04073, 
м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, 4-й поверх, офіс № 402.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 
10:30 до 11:00 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах 
акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, а представни-
кам акціонерів, крім того, — довіреність на право участі у зборах, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають 
право на участь у Загальних зборах - 27 березня 2014 року.

порядок денний:
1. Обрання секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії. 
3. Затвердження звіту ТОВ «КУА «ПРОФІТ ІНВЕСТ» про результати 

фінансово-господарської діяльності Фонду у 2013 році та визначення 
основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4. Звіт Наглядової Ради Фонду у 2013 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 

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

прий няття рішення про виплату дивідендів і затвердження їх розміру. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії.
8. Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог за-

конодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду. 
9. Внесення Змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій 

редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного 
законодавства. 

10. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
11. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберіга-

чем активів Фонду. 
У період до дати проведення чергових Загальних зборів, а також без-

посередньо в день проведення зборів, учасник корпоративного фонду 
має право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування та, за 
запитом, має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань 
порядку денного, за адресою: 04073, м. Київ, провулок Куренів-
ський, 19/5, 4-й поверх, офіс № 402.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є Голова Наглядової Ради Заражевський Іван Сергійович. 
телефон для довідок: (044) 221-8834.

оСновнІ поКаЗниКи 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) 

 найменування показника Звітний 
період

попере-
дній період

Усього активів 32501 35909
Основні засоби 
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 301 359
Грошові кошти та їх еквіваленти 5.6 0.8
Нерозподілений прибуток -8795 -5659
Власний капітал 17772 20908
Статутний капітал 100000 100000
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 14729 15001
Чистий прибуток (збиток) -3136 -5247
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 1

З повагою, наглядова рада пат «ЗнКІф «УКраЇнСЬКІ оБлІГацІЇ»
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прат «мКд»
Шановні акціонери 

«30» квітня 2014 року о 11:00 год. за адресою: м. Київ, Залізничне 
шоссе, 47 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «МКД» 
(м. Київ, Залізничне шоссе, 47) з наступним порядком денним: 

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, 
Голови і секретаря, порядку голосування, регламенту Загальних зборів.

2. Звіт про діяльність Голови правління Товариства 
3. Звіт Ревізора Товариства
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, 

звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства
7. Прийняття рішення про затвердження рішень та вчинених правочинів.
8. Про надання попередньої згоди на укладення правочинів від імені 

Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів ПрАТ 

відбуватиметься з 10:30 до 10:50 в день проведення Загальних зборів 
ПрАТ та за адресою їх проведення. 

Інформацію про час початку та місце ознайомлення з проектами доку-
ментів, пов’язаних з порядком денним зборів, можна отримати за телефо-
ном для довідок, зазначеним нижче. Дата складання переліку акціонерів 
для участі у зборах 31.12.2014 р.

телефон для довідок: /+38044/-529-89-21.
виконавчий орган.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«рІвненСЬКа КондитерСЬКа фаБриКа»

повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Рівненська кондитерська фабрика» 
(код ЄДРПОУ 00382214, місцезнаходження: 33001, м. Рівне Рівненської 
області, вулиця Хмільна, 30), надалі — Товариство, повідомляє про скли-
кання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 
30 квітня 2014 року. 

Місце проведення річних загальних зборів Товариства — приміщення 
Товариства за адресою: м. рівне рівненської області, вул. Хмільна, 30.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах 
Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 30 квітня 2014 року з 15 год. 
00 хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 25 квітня 2013 року.

питання, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Това-

риства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
9. Про затвердження договорів поруки з АТ «Укрексімбанк» №6514Р2, 

6514Р4, 6514Р6 від 15.01.2014р.
10. Про затвердження договору поруки з ПАТ «Банк Форум»
11. Про укладення значних правочинів.
12. Про внесення змін до статуту Товариства.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки 

до річних загальних зборів Товариства, відбувається за адресою: м. Рівне 
Рівненської області, вул. Хмільна, 30, дирекція Товариства, з 09 год. 00 хв. 
до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі 
дні, довідки за телефоном (0362) 62-03-45. 

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

найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 15162 31 244
Основні засоби 5148 4 910
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 2259 153
Сумарна дебіторська заборгованість 7698 25 781
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 27
Нерозподілений прибуток 6001 4 768
Власний капітал 10616 9 525
Статутний капітал 4 615 4 615
Довгострокові зобов’язання – –
Поточні зобов’язання 4546 21 719
Чистий прибуток (збиток) 1460 1 933
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 033 6 033
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 443 429

Голова дирекції пат «рівненська кондитерська фабрика» 
петрук в.т.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«еКотеХнІКа»

повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Екотехніка» (код ЄДРПОУ 19125454, 
місцезнаходження: 03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буди-
нок №44 кімната №104), надалі — Товариство, повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 
30 квітня 2014 року. 

Місце проведення зборів — приміщення за адресою м. Київ, проспект 
академіка палладіна, будинок №44, корпус №8 поверх №1.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у річних загальних зборах 
Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 30 квітня 2014 року з 15 год. 
00 хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах Товариства, складено станом на 24-ту годину 25 квітня 
2014 року.

питання, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Призначення секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції Това-

риства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комі-

сії Товариства.
7. Про укладення значних правочинів.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки 

до річних загальних зборів Товариства, відбувається за адресою: м. Київ, 
проспект Академіка Палладіна, будинок №44, корпус №8 поверх №1 з 
09  год. до 16 год. (обідня перерва з 13 год. до 14 год.) у робочі дні.

Для участі у річних загальних зборах Товариства акціонери Товариства 
повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт чи ін.). У ви-
падку, якщо паспортні дані чи адреса акціонера Товариства зазнали змін, 
такому акціонеру необхідно обов’язково звернутись до зберігача для ви-
правлення даних в системі реєстру. Представники акціонерів Товариства 
повинні мати належним чином оформлені довіреності.

За додатковими поясненнями та формою довіреності звертатись за 
тел. (044) 490-97-61)

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

найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 11196,6 12 328,7
Основні засоби 8667 9 180,3
Довгострокові фінансові інвестиції 547,5 547,5
Запаси 291,7 279,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1624,6 2 205,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 8,5
Нерозподілений прибуток 785,3 752,5
|Власний капітал 6940,2 6 907,4
Статутний капітал 901,5 901,5
Довгострокові зобов’язання – –
Поточні зобов’язання 4256,4 5 421,3
Чистий прибуток (збиток) 32,8 243,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90 150,0 90 150,0
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

Генеральний директор прат «екотехніка»  проскура С.м.
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пат «пмК №132»
Виконавчий орган ПАТ «ПМК №132» (код ЄРДПОУ 01036477) 

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 30 квітня 2014 року о 10:00 за адресою: Україна, 
75600, Херсонська область, м. Гола пристань, вул. 1 трав-
ня, 302. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем 
проведення зборів з 9:00 до 9:50. При собі мати паспорт, довіре-
ним особам — паспорт та довіреність. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 
30 квітня 2014 р.

порядок денний: 1.Обрання голови та секретаря зборів, за-
твердження регламенту проведення зборів, обрання лічильної 
комісії. 2.3віт директора про результати господарсько-фінансової 
діяльності в 2013 році та основні напрямки діяльності на 2014 рік. 
3.Звіт Наглядової ради про роботу в 2013 році. 4.Звіт Ревізійної 
комісії про роботу в 2013 році. 5.3атвердження річного фінансо-
вого звіту та балансу товариства за 2013 рік. 6.Затвердження по-
рядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) 
за 2013 рік.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робо-
чий час за адресою товариства. Довідки за тел. (05539) 2-37-31.

Пропозиції приймаються не пізніше ніж за 20 днів до прове-
дення Загальних зборів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
(тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 2008,6/1526,4. 
Основні засоби 932,8/743,5. Запаси 644,9/530,9. Готова продукція 
16,7/49,5. Сумарна дебіторська заборгованість 411,9/202,2. Гро-
шові кошти та їх еквіваленти 2,3/0,3. Непокритий збиток 
363,0/468,4. Власний капітал 730,9/625,5. Статутний капітал 
185,9 /185,9. Забезпечення наступних витрат 0,0/7,2. Довгостро-
кові зобов'язання 306,6/420,5. Поточні зобов'язання 971,1/473,2. 
Чистий прибуток 106,2/100,8. Середньорічна кількість акцій (шт.) 
743580/ 743580. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 
20 /17.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ПІВДЕНКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 
19358767
3. Місцезнаходження 
83015 м.Донецьк пр. Ватутіна, 33-А
4. Міжміський код, телефон та факс 
/062/305-12-18 /062/305-12-18
5. Електронна поштова адреса 
tcb@ucb-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
www.pivdencombank.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 

Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
На підставі рішення Спостережної Ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМ-

БАНК» (Протокол №22 від 28.03.2014р.) з 28 березня 2014 року при-
пинено повноваження Члена Правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 
Коробка Олександра Олександровича (паспорт серії МК номер 
201922, виданий 17.12.1996р. Дергачівським РВ УМВС України в Хар-
ківській області), який перебував на посаді 1 рік 10 місяців (з 
15.05.2012р.), за власним бажанням.

Посадова особа часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
III. підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
в.о. Голови правління Коробко о.о.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 28.03.2014

(дата) 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«КомерцІйний БанК «пІвденКомБанК»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
вироБниЧо-теХнІЧноЇ КомплеКтацІЇ 

«пІвденЗаХІдХІмремБУдмонтаЖ»
(код ЄдрпоУ 24916198, адреса місцезнаходження: 01032, м.Київ, 

вул. Жилянська, 110), повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів товариства, які відбудуться 30 квітня 2014 року, за 
адресою: Київська обл., с.Багрин, вул.Київська, 1-б. реєстрація акціо-
нерів відбудеться з 11.30 до 12.00. в той же день за місцем проведення 
зборів. початок зборів о 12.00. дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах 24 година 24 квітня 2014 року. 

порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
Обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної комісії.1. 
Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності за 2013 2. 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства 3. 

за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Звіт ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік 4. 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-5. 

риства за 2013 рік та напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2013 рік з ура-6. 

хуванням вимог, передбачених законом. 
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Жилянська, 110, 2 поверх, 
кабінет голови правління, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий 
час (з 10:00 до 12:00) та в день проведення зборів за місцем проведення 

зборів (до початку зборів) у відповідальної особи — Голови правління Ан-
тоненко О.Р. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що 
підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також дові-
реності на право представляти інтереси акціонерів.

довідки за тел. (044) 249-09-63 прат втК «південзахідхімрембуд-
монтаж».

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 939,2 960,1
Основні засоби 287,3 311,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12,0 12,6
Сумарна дебіторська заборгованість 90,1 96,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 20,7 12,7
Нерозподілений прибуток 303,9 328,2
Власний капітал 20,0 20,0
Статутний капітал 601,7 601,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13,6 10,2
Чистий прибуток (збиток) -24,3 -86,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6017 6017
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11
Голова правління 
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(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту — Товариство), місцезнаходжен-
ня: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, по-
відомляє, що 30 квітня 2014 року об 15:00 годині за адресою: 50045, дні-
пропетровська обл., м. Кривий ріг, вул. толстого, буд. 67, кімната № 1, 
відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 30 квітня 
2014 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем прове-
дення зборів. 

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину 
24 квітня 2014 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік. 
4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.
5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по резуль-

татам перевірки фінансово — господарської діяльності товариства за 
2013 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку або порядок покриття 

збитків Товариства. 
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 — 

2015 рік.
9. Переобрання членів Виконавчого органу.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладати-

ся Товариством протягом 2014 — 2015 років.
11. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства 

«Криворіжгазбуд» та їх затвердження..
12. Про надання повноважень щодо підписання внесених змін до Стату-

ту ПРАТ «Криворіжгазбуд».
13. Про надання повноважень щодо проведення державної реєстрації 

внесених змін до Статуту ПРАТ «Криворіжгазбуд».
14. Прийняття рішення про зміну найменування та зміну місцезнахо-

дження Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» закритого акціонерно-
го товариства «Криворіжгазбуд».

15. Внесення змін до Статуту дочірнього підприємства та затвердження 
його у новій редакції.

16. Про надання повноважень щодо підписання Статуту дочірнього під-
приємства у новій редакції.

17. Про надання повноважень щодо проведення державної реєстрації 
Статуту дочірнього підприємства у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням приват-
ного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД»: 50045, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 4 (кабінет голов-
ного бухгалтера), у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — головний бухгалтер Рева Олена Леонідівна.

телефон для довідок: 8 (056) 409-03-11

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2013 рік. 

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний
2013р.

попередній
2012р.

Усього активів 6577,2 6658,7
Основні засоби 1280,8 1680,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1804,7 2126,5
Сумарна дебіторська заборгованість 3244,7 2280,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 256,4
Нерозподілений прибуток -709,3 -674,3
Власний капітал 46,6 81,6
Статутний капітал 81,1 81,1
Довгострокові зобов’язання 306,1 648,1
Поточні зобов’язання 6224,5 5929,0
Чистий прибуток (збиток) -35,0 -84,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77244 77244
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельнісь працівників на кінець періоду (осіб) 25 33

Голова правління прат «КриворІЖГаЗБУд»  а.м.леЩІн

приватне аКцІонерне товариСтво «КриворІЖГаЗБУд»

приватне аКцІонерне товариСтво «КУрдЮмІв-
СЬКий Завод КиСлототривКиХ вироБІв» 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Курдюмівський завод кислототривких виробів»

2. Код за ЄДРПОУ: 00293545
3. Місцезнаходження: 83009, Донецька область, м.Донецьк, вул.Ново-

російська,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627) 49-40-42; (0627) 49-40-22
5. Електронна поштова адреса: kzki@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kzki.at.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

1. Посадова особа виконуючий обов’язки генерального директора Шмирін 
Віталій Олександрович (паспорт серія ВА номер 056538 виданий Волновась-
ким РВ УМВС України у Донецькій області від 24.11.1995р.) у зв’язку із закін-

ченням строку дії Контракту від.23.11.2013р. увільнена від посади 27.03.2013р.
(Протокол наглядової ради №3 від 27.03.2014р.). Часткою в статутному капіта-
лі та акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 22.11.2013р.

2. Посадова генеральний директор Шмирін Віталій Олександрович 
(паспорт серія ВА номер 056538 виданий Волноваським РВ УМВС України 
у Донецькій області від 24.11.1995р.) призначена на посаду згідно рішення 
наглядової ради (Протокол №3 від 27.03.2014р.) особистої заяви та наказу 
по підприємству № 36 від 27.03.2014р. Часткою в статутному капіталі та 
акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади протягом діяльності: заступник голови 
правління, в.о. генерального директора.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Генеральний директор _________

(підпис)
в.о.Шмирін

(ініціали та прізвище 
керівника)

М. П. 27.03.2014р.
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для 
опублікування)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «ЧернIГIвСЬКа СпмК-604»
2. Код за ЄДРПОУ 05392571. 
3. Місцезнаходження: 14033, м. Чернiгiв, вул. Любецька, 33
4. Міжміський код, тел/факс (0462) 668-713
5. Електронна поштова адреса montag2013@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом 

для розкриття інформації https://sites.google.com/site/spmk604/dokumenty
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення: 

26.03.2014р. Товариством отримано зведений облiковий реєстр 
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 11.03.2014. Вiдповiдно до отри-
маної iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме розмiр пакету акцiй «фiзичної 
особи» збiльшився на 20170 акцiй (з 364854 до 385024 акцiй) та склав 
385024 акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй (у вiдсотках до 
статутного капiталу) — 38,42%, пiсля змiни пакета акцiй — 40,54%.

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

Голова правлiння  Смірнов о.м.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості 
про зміну складу посадових осіб) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Новоград-Волинський 
хлiбозавод»

2. Код за ЄДРПОУ 00377785
3. Місцезнаходження 11700, м. Новоград-Волинський, 

вул. Радянська, 10
4. Міжміський код, телефон та 
факс

04141 56181

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

www.nvhlib.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
1. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 

26.03.2014 р., припинено повноваження Голови наглядової ради Мізер-
нюк Ольги Володимирівни (паспорт ВН 490188, 22.05.2010, Нов-
Волинський МРВ УМВС), у зв'язку iз закiнченням їх термiну дiї. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 17.03.2011 р. по 26.03.2014 р. Володiє 
0,032% (1000 акцiй) статутного капiталу. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадовi злочини немає.

2. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., припинено повноваження Члена наглядової ради Бучин-
ської Надії Володимирівни (паспорт ВМ 855370, 29.02.2000, Нов-
Волинський МРВ УМВС), у зв'язку iз закiнченням їх термiну дiї. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 17.03.2011 р. по 26.03.2014 р. Володiє 
0,048% (1500 акцiй) статутного капiталу. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

3. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., припинено повноваження Члена наглядової ради Мосій-
чука Володимира Васильовича (паспорт ВМ 442281, 11.12.1997, Нов-
Волинський МРВ УМВС), у зв'язку iз закiнченням їх термiну дiї. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 17.03.2011 р. по 26.03.2014 р. Володiє 
1,287% (39900 акцiй) статутного капiталу. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

4. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., припинено повноваження Члена наглядової ради Портян-
ка Андрія Сергійовича (паспорт ВН 098608, 17.07.2002, Нов-Волинський 
МРВ УМВС), у зв'язку iз закiнченням їх термiну дiї. Посадова особа пе-
ребувала на посадi з 17.03.2011 р. по 26.03.2014 р. Володiє 6,852% 
(212391 акцiй) статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

5. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., припинено повноваження Члена наглядової ради Парий 
Людмили Миколаївни (паспорт ВМ 915555, 14.12.2000, Нов-Волинський 
МРВ УМВС), у зв'язку iз закiнченням їх термiну дiї. Посадова особа пе-
ребувала на посадi з 17.03.2011 р. по 26.03.2014 р. Володiє 0,161% 
(5000 акцiй) статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

6. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., припинено повноваження Члена наглядової ради Сербін 
Віри Олексіївни (паспорт ВМ 263900, 27.12.1996, Нов-Волинський МРВ 
УМВС), у зв'язку iз закiнченням їх термiну дiї. Посадова особа перебува-
ла на посадi з 17.03.2011 р. по 26.03.2014 р. Володiє 2,002% (62050 
акцiй) статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

7. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., припинено повноваження Члена наглядової ради Смажу-
ка Володимира Кузьмовича (паспорт ВМ 373511, 26.06.1997, Нов-
Волинський МРВ УМВС), у зв'язку iз закiнченням їх термiну дiї. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 17.03.2011 р. по 26.03.2014 р. Володiє 
1,286% (39850 акцiй) статутного капiталу. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

8. Згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 26.03.2014 р., 
обрано на посаду Голови наглядової ради на 3 роки Мізернюк Ольгу 
Володимирівну (паспорт ВН 490188, 22.05.2010, Нов-Волинський МРВ 
УМВС). Iншi посади, якi обiймала особа за останнi 5 рокiв — корпоратив-
ний секретар. Володiє 0,032% (1000 акцiй) статутного капiталу. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

9. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., обрано на посаду Члена наглядової ради на 3 роки Бучин-
ську Надію Володимирівну (паспорт ВМ 855370, 29.02.2000, Нов-
Волинський МРВ УМВС). Iншi посади, якi обiймала особа за останнi 
5 рокiв — iнженер-технолог. Володiє 0,048% (1500 акцiй) статутного 
капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

10. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., обрано на посаду Члена наглядової ради на 3 роки Мосійчу-
ка Володимира Васильовича (паспорт ВМ 442281, 11.12.1997, Нов-
Волинський МРВ УМВС). Iншi посади, якi обiймала особа за останнi 
5 рокiв — головний iнженер. Володiє 1,287% (39900 акцiй) статутного 
капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

11. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., обрано на посаду Члена наглядової ради на 3 роки Портян-
ка Андрія Сергійовича (паспорт ВН 098608, 17.07.2002, Нов-Волинський 
МРВ УМВС). Iншi посади, якi обiймала особа за останнi 5 рокiв — iнженер-
електронщик. Володiє 6,852% (212391 акцiй) статутного капiталу. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

12. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., обрано на посаду Члена наглядової ради на 3 роки Парий 
Людмилу Миколаївну (паспорт ВМ 915555, 14.12.2000, Нов-Волинський 
МРВ УМВС). Iншi посади, якi обiймала особа за останнi 5 рокiв — 
економiст. Володiє 0,161% (5000 акцiй) статутного капiталу. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

13. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., обрано на посаду Члена наглядової ради на 3 роки Сер-
бін Віру Олексіївну (паспорт ВМ 263900, 27.12.1996, Нов-Волинський 
МРВ УМВС). Iншi посади, якi обiймала особа за останнi 5 рокiв — на-
чальник виробництва. Володiє 2,002% (62050 акцiй) статутного капiталу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 18 вiд 
26.03.2014 р., обрано на посаду Члена наглядової ради на 3 роки Сма-
жука Володимира Кузьмовича (паспорт ВМ 373511, 26.06.1997, Нов-
Волинський МРВ УМВС). Iншi посади, якi обiймала особа за останнi 
5  рокiв — головний бухгалтер. Володiє 1,286% (39850 акцiй) статутного 
капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

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

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

2. Найменування посади портянко Сергiй федорович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.03.2014
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «новоГрад-волинСЬКий ХлIБоЗавод»

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 
2014 року о 11год.30хв. в актовому залі об’єднання профспілок львів-
щини за адресою: м.львів, просп..Шевченка,7.

порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «Карпатку-

рортбуд» 
2. Порядок проведення річних Загальних зборів ПАТ «Карпаткурорт-

буд».
3.Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «Карпатку-

рортбуд».

4.Звіт Наглядової ради ПАТ «Карпаткурортбуд».
5.Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Карпаткурортбуд» .
6.Звіт Правління ПАТ «Карпаткурортбуд».
7.Затвердження річного звіту ПАТ «Карпаткурортбуд».
8.Порядок розподілу прибутку ПАТ «Карпаткурортбуд» та розміри від-

рахувань підвідомчих підрозділів на статутну діяльність товариства. 
9.Затвердження основних напрямів роботи та фінансового плану ПАТ 

«Карпаткурортбуд» на 2014 рік .
10.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Карпатку-

рортбуд» .
11.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Карпаткурортбуд».

 пат «КарпатКУрортБУд» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №61, 31 березня 2014 р. 
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
“УIфК-аГро”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 

товариство "УIФК-АГРО"
2. Код за ЄДРПОУ 34821667
3. Місцезнаходження 07544, Київська обл.

Баришiвський р-н с.Коржi, 
Промислова 40/1

4. Міжміський код, телефон та факс 0457622284 0457622492
5. Електронна поштова адреса agrobar@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових 

осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

26.03.2014 року (Протокол №1 вiд 26.03.2014р.) звiльнено Чупрун 
Вiкторiю Миколаївну з посади голови Наглядової ради Товариства у 
зв»язку з закiнченням термiну обрання.Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.Частка в статутному капiталi Товариства -0%.
Особа перебувала на посадi три роки.Немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п»яти рокiв :ТОВ «ВС Енерджi Iнтернешнл Україна»(код  
ЄДРПОУ 33947089) -директор департаменту промисловостi.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
26.03.2014 року (Протокол №1 вiд 26.03.2014р.) перобрано Чупрун 
Вiкторiю Миколаївну на посаду голови Наглядової ради Товариства.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Частка в 
статутному капiталi Товариства -0%.Немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
26.03.2014 року (Протокол №1 вiд 26.03.2014р.) звiльнено Спектр Окса-
ну Анатолiївну з посади секретаря Наглядової ради Товариства у зв»язку 
з закiнченням термiну обрання.Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.Частка в статутному капiталi Товариства -0%.
Особа перебувала на посадi три роки.Немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п»яти рокiв :ТОВ «ВС Енерджi Iнтернешнл Україна»(код  
ЄДРПОУ 33947089) -провiдний фахiвець.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
26.03.2014 року (Протокол №1 вiд 26.03.2014р.)переобрано Спектр 
Оксану Анатолiївну на посаду секретаря Наглядової ради Товариства .
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Частка в 
статутному капiталi Товариства -0%.Немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
26.03.2014 року (Протокол №1 вiд 26.03.2014р.) звiльнено Астахову Оль-
гу Володимирiвну з посади члена Наглядової ради Товариства у зв»язку 
з закiнченням термiну обрання.Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.Частка в статутному капiталi Товариства -0%.
Особа перебувала на посадi три роки.Немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п»яти рокiв :ТОВ «ВС Енерджi Iнтернешнл Україна»(код  
ЄДРПОУ 33947089) -провiдний фахiвець

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
26.03.2014 року (Протокол №1 вiд 26.03.2014р.) переобрано Астахову 
Ольгу Володимирiвну на посаду члена Наглядової ради Товариства .
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Частка в 
статутному капiталi Товариства -0%.Немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

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

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

2. Найменування посади ельканова Свiтлана 
володимирiвна

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2014

(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ІЗмаЇлавтотранС»

повІдомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне това-

риСтво «ІЗмаЇлавтотранС»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  03115040
3. Місцезнаходження емітента  68614, Одеська область, 
 м. Ізмаїл, вул. Чехова, 4
4. Міжміський код, телефон та факс емітента  0484125602
5. Електронна поштова адреса 
емітента  vssardaryan@vestacorp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.іzmaіlavtotrans.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог 
розділу III цього Положення.  Рішення про зміну складу 
 посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
протоколом Загальних зборів акціонерів пат « ІЗмаЇлавто-

транС « № 1 від 27.03.2014 р., відповідно до Статуту, прийняте 
рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена ревізійної комісії — Карауш Надії 
Петрівни, паспорт: серiя КЕ номер 194240 виданий Білгород-
Дністровським РВ УМВС України в Одеськiй області 05.03.1996 р. , у 
зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 
22.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Акопджаняна 
Романа Драстаматовича, паспорт: серiя КЕ номер 215071, виданий 
Приморським РВ УМВС України в Одеськiй області 22.03.1996 р., у 
зв’язку з переобранням.. Посадова особа перебувала на посаді з 
22.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

- обрано члена ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: 
серiя КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС 
України в Одеськiй області 05.03.1996 р., посадова особа призначена 
на строк 3 роки, Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обійма-
ла посаду віце-президента підприємства, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі 
Товариства не має.

- обрано члена ревізійної комісії комісії Акопджанян Романа Драс-
таматовича, паспорт: серiя КЕ номер 215071, виданий Приморським 
РВ УМВС України в Одеськiй області 22.03.1996 р., посадова особа 
призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв посадова 
особа обіймав посаду члена правління, директора, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному 
капіталі Товариства не має.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Кнаролл ІнвеСтментС лІмІтед», міс-
цезнаходження: Бумпулінас, буд. 11, оф. 1-й поверх, Кіпр, Нікосія, ре-
єстраційний номер 294662, в особі Карапетяна Бориса Спартаковича, 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа 
призначена на строк 3 роки, представник протягом останнiх п'яти рокiв 
обіймав посади директора, керівника проекту, приватного підприємця, 
не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «КНАРОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІ-
ТЕД» у статутному капіталі Товариства 75,18%.

Протоколом Ревізійної комісії від 27.03.2014 року відповідно до 
Статуту

– обрано на посаду Голови ревізійної комісії Карауш Надію Петрів-
ну, паспорт: серiя КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським 
РВ УМВС України в Одеськiй області 05.03.1996 р. Посадова особа 
призначена на строк 3 роки.

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

директор  Шкондін олександр Іванович
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товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ «трIСелЬ»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «ТРIСЕЛЬ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

13539835

3. Місцезнаходження емітента 83060, м.Донецьк, вул..Куйбишева, 
143-г

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 385-48-88

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ami@ami.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://13539835.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про припинення емiтента 
шляхом злиття, приєднання, 
подiлу, перетворення або 
банкрутства за рiшенням вищого 
органу емiтента або суду

2. текст повідомлення
26.03.2014р. Господарський суд Донецької областi винiс постанову , 

яку було оголошено в уснiй формiв судовому засiданнi, про визнання 
ТОВ «ТРIСЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 13539835) банкрутом, та вiдкрив вiдносно 
нього лiквiдацiйну процедуру. Суд встановив строк дiї лiквiдацiйної про-
цедури протягом 12 мiсяцiв. Комiтет кредиторiв боржника в складi: 
ПАТ «Промiнвестбанк», ПАТ «ОТП», ТОВ «МТI» 25.03.2014 р. затвердив 
протокол №2 засiдання комiтету кредиторiв боржника про визнання борж-
ника ТОВ «ТРIСЕЛЬ» банкрутом, вiдкриття лiквiдацiйної процедури 
вiдносно нього та звернувся з вiдповiдним клопотанням до Господарсько-
го суду Донецької областi. Вартiсть чистих активiв ТОВ «АМI» на 
31.12.2013 р. має вiд'ємне значення та складає — 36325,0 тис.грн. Сума 
довгострокових та поточних зобов'язань за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2013 р. складає 90645,0 тис.грн. Розмiр власного капiталу на 
31.12.2013 р. — 71,0 тис. грн. В ТОВ «АМI» недостатньо активiв для роз-
рахунку за зобов'язаннями, у зв’язку з чим вiдносно нього вiдкрито 
лiквiдацiйну процедуру.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор    ____________  Іванов м.м. 

М.П.

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Ідея БанК», 
код ЄдрпоУ 19390819

Реєстраційний номер 199/2/2013-Т
Дата реєстрації «28» жовтня 2013 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

01 грудня 2013 р.

фактична 01 грудня 2013 р.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

28 лютого 2014 р.

фактична 19 лютого 2014 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій)

50 000 (П’ятдесят тисяч) штук

фактично розміщених 50 000 (П’ятдесят тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

50 000 000,00 (П’ятдесят 
мільйонів грн. 00 коп.)

фактично розміщених, грн 50 000 000,00 (П’ятдесят 
мільйонів грн. 00 коп.) 

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

51 369 831,00 (П’ятдесят один 
мільйон триста шістдесят 
дев’ять тисяч вісімсот 
тридцять одна грн. 00 коп.)

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0 (Нуль) штук 
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0 (Нуль) грн. 

Облігації, придбані членами виконавчо-
го органу**

Кількість (шт.): 0 (Нуль) штук 
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0 (Нуль) грн. 

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): 0 (Нуль) штук 
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0 (Нуль) грн. 

Від емітента — ПАТ «Ідея Банк»:
______________ 

(посада)
_________ 

(підпис)
М.П.

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора*– Аудиторська фірма ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК»:
______________ 

(посада)
_________ 

(підпис)
М.П.

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне 
розміщення облігацій*** — ПАТ «Фондова біржа ПФТС»:

______________ 
(посада)

_________ 
(підпис)

М.П.

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального депозитарію цінних паперів — ПАТ «НДУ»:
______________(посада) _________ 

(підпис)
М.П.

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** У разі публічного розміщення облігацій.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для 
опублікування)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «ЧернIГIвСЬКа лЬоно наСIн-
ницЬКа СтанцIя»; 2. Код за ЄДРПОУ 00709885; 3. Місцезнахо-
дження 14007, м. Чернiгiв, вул. Кiльцева, 5-А; 4. Міжміський код, телефон/
факс (0462) 694-922; 5. Електронна поштова адреса agid@ukr.net;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://00709885.at.ua

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

II. текст повідомлення. 26.03.2014 року Товариством отримано зведе-
ний облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12.03.2014. 
Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 1. розмiр пакету 
акцiй «фiзичної особи» збiльшився на 217876 акцiї (з 0 акцiй до 217876 акцiй) 
та склав 217876 акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй (у 
вiдсотках до статутного капiталу) — 0%, пiсля змiни пакета акцiй — 66,039%. 
2. розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» зменшився на 185000 акцiй (з 185000 
акцiй до 0 акцiй). Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй (у вiдсотках 
до статутного капiталу) — 56,07%, пiсля змiни пакета акцiй — 0%.

Голова правлiння Коваленко о.в. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно із законодавством. 

приватне аКцІонерне товариСтво «Чер-
нІГІвриБГоСп», код ЄДРПОУ 00476820, повідомляє про внесен-
ня додаткового питання порядку денного чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 23 квітня 2014 року (оголошення опубліковане в 
«Відомості НКЦПФР» №54(1807) від 20.03.2014): 8. Обрання Ревізора.

телефон для довідок (0462)662244. 
Голова правління  Бабенко в.І.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Спецтехскло»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32743744

3. Місцезнаходження емітента 85104 Донецька обл., 
м. Костянтинiвка вул.Шмiдта, 20

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06272) 2-82-12 (06272) 2-13-24

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

sts@kcn.1ua.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.awiaglass.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова правлiння товариства Поливяний Володимир 

Григорович (паспорт: серiя ВА номер 791079 виданий Костянтинiвським 
МВ УМВС України в Донецькiй областi 01.07.1997) припиненi повноважен-
ня 27.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3.5585%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi з 28.03.2011р. Звiльнено за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ( протокол № 17 вiд 27.03.2014р. ). 

Посадова особа Голова правлiння товариства Поливяний Володимир 
Григорович (паспорт: серiя ВА номер 791079 виданий Костянтинiвським 
МВ УМВС України в Донецькiй областi 01.07.1997) обрана на посаду 
27.03.2014. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3.5585%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

До цього займав посади : ЗАТ «Спецтехскло» голова пралiння 19.03.04, 
з 28.03.2011р. — Голова правлiння ПАТ «Спецтехскло». Обрано за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 17 вiд 27.03.2014р. ). 
Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Перший заступник голови правлiння Перова Лариса 
Iванiвна (паспорт: серiя ВК номер 348338 виданий Костянтинiвським МВ 
ГУМВС України в Донецькiй областi 02.03.2007) припиненi повноваження 
27.03.2014. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.07260%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займала посаду з 
28.03.2011р. Припинено повноваження за рiшенням наглядової ради 
(  протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). 

Посадова особа Заступник голови правлiння з економiки Шевченко Та-
рас Анатолiйович (паспорт: серiя ВВ номер 330113 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 14.03.1998) 
припиненi повноваження 27.03.2014. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.07260%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Займав посаду з 28.03.2011р. Припинено повно-
важення за рiшенням наглядової ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ).

Посадова особа Заступник голови правлiння з постачання Ясiчев Дми-
тро Вiкторович (паспорт: серiя ВС номер 556512 виданий Костянтинiвським 
МВ УМВС України в Донецькiй областi 20.10.2000) припиненi повноважен-
ня 27.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.07260%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав 
посаду з 28.03.2011р. Припинено повноваження за рiшенням наглядової 
ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ).

Посадова особа заступник голови правлiння з виробництва Немерце-
ва Наталiя Вiкторiвна (паспорт: серiя ВА номер 875347 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.09.1997) 
припиненi повноваження 27.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.07260%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Займала посаду з 28.03.2011р. Припинено повноваження за 
рiшенням наглядової ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ).

Посадова особа Перший заступник голови правлiння Перова Лариса 
Iванiвна (паспорт: серiя ВК номер 348338 виданий Костянтинiвським МВ 
ГУМВС України в Донецькiй областi 02.03.2007) обрана на посаду 
27.03.2014. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.07260%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ранiше займала 
посади : ЗАТ «Спецтехскло», зам. голови правлiння 04.09.00 р, з. 
28.03.2011р. — Перший заступник голови правлiння ПАТ «Спецтехскло». 
Обрано за рiшенням наглядової ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). 
Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Заступник голови правлiння з економiки Шевченко Та-
рас Анатолiйович (паспорт: серiя ВВ номер 330113 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 14.03.1998) об-
рана на посаду 27.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.07260%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Ранiше займав посади : ЗАТ «Спецтехскло», зам. голови правлiння з 
економiчних питань 31.08.04, з. 28.03.2011р. — Заступник голови правлiння 
з економiки ПАТ «Спецтехскло». Обрано за рiшенням наглядової ради 
( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Заступник голови правлiння з постачання Ясiчев Дми-
тро Вiкторович (паспорт: серiя ВС номер 556512 виданий Костянтинiвським 
МВ УМВС України в Донецькiй областi 20.10.2000) обрана на посаду 
27.03.2014. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.07260%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До цього займав 
посади : ЗАТ «Спецтехскло», зам. голови правлiння по постачанню 
19.09.00р., з 28.03.2011р. -Заступник голови правлiння з постачання 
ПАТ «Спецтескло». Обрано за рiшенням наглядової ради ( протокол № 2 
вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки.

Посадова особа Заступник голови правлiння з виробництва Немерце-
ва Наталiя Вiкторiвна (паспорт: серiя ВА номер 875347 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.09.1997) об-
рана на посаду 27.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.07260%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Ранiше обiймала посади : ЗАТ»Спецтехскло» зам. голови правлiння 
з виробництва 18.05.01 р., з 28.03.2011р. — Заступник голови правлiння з 
виробництва ПАТ «Спецтехскло». Обрано за рiшенням наглядової ради 
( протокол № 2 вiд 27.03.2014р.). Обрано на термiн 3 роки.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння __________ поливяний володимир Григорович

М.П.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «СпецтеХСКло»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ 

«ШепетІвКаГаЗ»
На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів 

акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз», призначених на 09 квітня 2014 року, яке 
було опубліковане 06.03.2014 р. у офіційному друкованому виданні «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 
(1798), ПАТ «Шепетівкагаз» інформує про основні показники фінансово-
господарської діяльності товариства за 2012 – 2013 роки (тис. грн.).

найменування показника період
2013р.* 2012р.

Усього активів 9113 9097
Основні засоби 7328 5444
Довгострокові фінансові інвестиції 39 39
Запаси 696 872
Сумарна дебіторська заборгованість 6918 6408
Грошові кошти та їх еквіваленти 776 1155

Нерозподілений прибуток 418 420
Власний капітал 4561 2491
Статутний капітал 1272 1272
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9619 9270
Чистий прибуток (збиток) 418 420
Середньорічна кількість акцій (шт.) 318000 318000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

128 144

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.

Голова правління
пат «Шепетівкагаз» турінський в.в
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«виШневе», 
код за ЄДРПОУ: 13723022, місцезнаходження: 08132, Київ-

ська  обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 
23, повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 
30  квітня 2014 року, початок об 11 год. 00 хв. за адресою: 08132, 
Київська обл., Києво-Святошинський район, м. вишневе, вул. Ки-
ївська, 23, кабінет директора.

порядок денний:
1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи 

за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2013 рік.

2. Звіт Ревізора Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. За-
твердження звіту і висновків Ревізора Товариства за підсумками ро-
боти за 2013 рік.

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

4. Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів 
за 2013 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивіден-
дів за 2013 рік.

5.Затвердження договорів та правочинів Товариства, що уклада-
ються в процесі господарської діяльності Товариства.

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

найменування показника період
Звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 7991 8119
Основні засоби 5097 4901
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 64
Сумарна дебіторська заборгованість 74
Грошові кошти та їх еквіваленти 136 78
Нерозподілений прибуток 2104 2439
Власний капітал
Статутний капітал 543 543
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток 109 20
Середньорічна кількість акцій (шт.) 135861 135861
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

22 22

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів — 24.04.2014 року.

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

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Київська, 23 кабінет директора , з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. 
кожного четверга, а в день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — маринчик олег володимиро-
вич.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 08132, 
Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київ-
ська, 23.

довідки за тел.: (04598)5-27-02.
Генеральний директор  о.в. маринчик

приватне аКцІонерне товариСтво 
«рай аГро ХІм»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Рай агро хім»

Код за ЄДРПОУ: 05489359
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватуті-

на, 57
Міжміський код, телефон та факс: (04596) 5-45-49
Електронна поштова адреса: at110@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05489359.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рай агро 
хім» (Протокол №15 від 27.03.2014р.) відбулися наступні зміни скла-
ду посадових осіб емітента:

Звільнено. Голова Наглядової ради — Сапон Лариса Михайлівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.03.2014р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 27.03.2014р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на по-
саді з 22.12.2011р. по 27.03.2014р.

Звільнено. Член Наглядової ради — Омельчук Андрій Борисович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.03.2014р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 27.03.2014р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на по-
саді з 22.12.2011р. по 27.03.2014р.

Звільнено. Член Наглядової ради — Силяк Марія Іванівна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.03.2014р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 27.03.2014р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на по-
саді з 22.12.2011р. по 27.03.2014р.

Призначено. Голова Наглядової ради — Цубера Ігор Васильович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.03.2014р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 27.03.2014р.), 
та рішення засідання Наглядової ради (Протокол №9 від 27.03.2014р.). 
Строк, на який призначено особу — 3 роки. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: Заступник Генерального директора — 
ТОВ «Компанія «Базис-реєстр», Директор — ТОВ «КОРСЕК».

Призначено. Член Наглядової ради — Омельчук Андрій Борисо-
вич (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 27.03.2014р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 
27.03.2014р.). Строк, на який призначено особу — 3 роки. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: адміністратор залу — ТОВ «Фар-
мастар», підсобний робітник — ПрАТ «Рай агро хім».

Призначено. Член Наглядової ради — Лещенко Катерина Микола-
ївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 27.03.2014р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 
27.03.2014р.). Строк, на який призначено особу — 3 роки. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Приватний підприємець.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

директор цубера василь Юрійович,  28.03.2014р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство «Спецтехскло А»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

36934182

3. Місцезнаходження емітента 85110 Донецька обл., 
м. Костянтинiвка 
вул. Шмiдта, 20

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06272) 2-13-24 
(06272) 2-82-12

5. Електронна поштова адреса емітента stskonst@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.spectehsteklo.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова правлiння Поливяний Володимир Григорович 

(паспорт: серiя ВА номер 791079 виданий Костянтинiвським МВ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 01.07.1997) припиненi повноваження 27.03.2014. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0052%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 
15.12.2011р. Припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ).

Посадова особа Голова Наглядової ради Шевченко Олег Степанович 
(паспорт: серiя ВА номер 434832 виданий Костянтинiвським МВ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 09.07.1996) припиненi повноваження 27.03.2014. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.3524%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 
15.12.2011р. Припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ).

Посадова особа Секретар Наглядової ради Шарова Тетяна Дмитрiївна 
(паспорт: серiя ВА номер 570144 виданий Костянтинiвським МВ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 30.11.1996) припиненi повноваження 27.03.2014. 

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 15.12.2011р. Припине-
но повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 
вiд 27.03.2014р. ) Посадова особа Член Наглядової ради Цвєтошенко 
Максим Володимирович (паспорт: серiя ВС номер 411268 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.08.2000) 
припиненi повноваження 27.03.2014. 

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 15.12.2011р. Припине-
но повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 
вiд 27.03.2014р. ). Посадова особа Член Наглядової ради Кутафiна Iнна 
Вiкторiвна (паспорт: серiя ВС номер 046646 виданий Київським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй областi 03.11.1999) припиненi повноваження 
27.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 15.12.2011р. 
Припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( про-
токол № 4 вiд 27.03.2014р. ). Посадова особа Член Наглядової ради 
Самохiна Iрина Валерiївна (паспорт: серiя ВК номер 404917 виданий Ки-
ївським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 03.08.2007) припиненi 
повноваження 27.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 
15.12.2011р. Припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ) Посадова особа Голова 
Ревiзiйної комiсiї Корнiєнко Олена Олександрiвна (паспорт: серiя НЕ но-
мер 193991 виданий Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 30.07.2002) припиненi повноваження 27.03.2014. 

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 15.12.2011р. Припине-
но повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 
вiд 27.03.2014р. ) Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Острожна Ва-
лентина Василiвна (паспорт: серiя ВА номер 791831 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 29.07.1997) 
припиненi повноваження 27.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував 
на посадi з 15.12.2011р. Припинено повноваження за рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ) Посадова особа Член 
Ревiзiйної комiсiї Лукiн Тарас Юрiйович (паспорт: серiя ВЕ номер 789863 
виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
08.05.2002) припиненi повноваження 27.03.2014. 

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 15.12.2011р. Припине-
но повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 
вiд 27.03.2014р. ) Посадова особа Голова правлiння Поливяний Володи-
мир Григорович (паспорт: серiя ВА номер 791079 виданий Костянтинiвським 
МВ УМВС України в Донецькiй областi 01.07.1997) обрана на посаду 
27.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0052%.. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До цього 
обiймав посаду : ЗАТ «Спецтехскло» голова правлiння 19.03.04. , з 
15.12.2011 — голова правлiння ПАТ «Спецтехскло-А». Обрано за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ). 
Обрано на термiн 3 роки.

Посадова особа Голова Наглядової ради Шевченко Олег Степанович 
(паспорт: серiя ВА номер 434832 виданий Костянтинiвським МВ УМВС 
України в Донецькiй областi 09.07.1996) обрана на посаду 27.03.2014. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.3524%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До цього займав по-
сади : Авiабудiвний концерн «Авiацiя України» з 01.06.07-03.02.10 р. гене-
ральний директор — голова правлiння, з 15.12.2011 р. — голова наглядо-
вої ради ПАТ «Спецтехскло-А». Обрано до складу наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ). 
На посаду голови наглядової ради обрано за рiшенням наглядової ради 
(  протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки.

Посадова особа Секретар Наглядової ради Шарова Тетяна Дмитрiївна 
(паспорт: серiя ВА номер 570144 виданий Костянтинiвським МВ УМВС 
України в Донецькiй областi 30.11.1996) обрана на посаду 27.03.2014. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. До цього займала посади : ЗАТ «Спецтехскло» , 
спецiалiст вiддiлу працi з 19.09.00 р., з 15.12.2011р. — секретар наглядо-
вої ради ПАТ «Спецтехскло-А». Обрано до складу наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ). 
На посаду секретаря наглядової ради обрано за рiшенням наглядової 
ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Член Наглядової ради Цвєтошенко Максим Володи-
мирович (паспорт: серiя ВС номер 411268 виданий Костянтинiвським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 02.08.2000) обрана на посаду 
27.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Ранiше займав посади : ТОВ 
«АВIАН» м. Київ, директор з 23.12.2009 по теперешнiй час, з 15.12.2011р  — 
член наглядової ради ПАТ «Спецтехскло-А».Обрано за рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 
3 роки. 

Посадова особа Член Наглядової ради Волков Олександр Борисович 
(паспорт: серiя ВА номер 127013 виданий Костянтинiвським МВ УМВС 
України в Донецькiй областi 02.06.1995) обрана на посаду 27.03.2014. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0052%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До цього займав по-
сади : ПАТ «Спецтехскло А» заступник голови правлiння з зовнiшньо 
економiчної дiяльностi. Обрано за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
(  протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Член Наглядової ради Шевченко-Катамадзе Анастасiя 
Олегiвна (паспорт: серiя МЕ номер 783311 виданий Шевченкiвським РУ 
ГУ МВС України в м.Києвi 30.09.2009) обрана на посаду 27.03.2014. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Ранiше займала посади : ТОВ «Торговий дiм 
«АВТОСКЛО». Обрано за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( прото-
кол № 4 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Корнiєнко Олена 
Олександрiвна (паспорт: серiя НЕ номер 193991 виданий Костянтинiвським 
МВ УМВС України в Донецькiй областi 30.07.2002) обрана на посаду 
27.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Ранiше займала посади : 
ЗАТ  «Спецтехскло», зам. головного бухгалтера 19.09.00 р., з 
15.12.2011р.  — голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Спецтехскло-А». Обрано за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ). 
Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Острожна Валентина Василiвна 
(паспорт: серiя ВА номер 791831 виданий Костянтинiвським МВ УМВС 
України в Донецькiй областi 29.07.1997) обрана на посаду 27.03.2014. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Ранiше займала посади : ЗАТ «Спецтехскло», 
спецiалiст вiддiлу працi 19.09.00 р. , з 15.12.2011р. — член ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Спецтехскло-А». Обрано за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Лапiна Алла Вiкторiвна (пас-
порт: серiя МЕ номер 524669 виданий Костянтинiвським МВ УМВС Украї-
ни в Донецькiй областi 10.08.2004) обрана на посаду 27.03.2014. Акцiями 
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Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. До цього займала посаду : ПАТ «Спецтехскло А», бухгал-
тер. Обрано за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 4 вiд 
27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Перший заступник голови правлiння Перова Лариса 
Iванiвна (паспорт: серiя ВК номер 348338 виданий Костянтинiвським МВ 
ГУМВС України в Донецькiй областi 02.03.2007) припиненi повноваження 
27.03.2014. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0052%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Займала посаду з 15.12.2011р. Припинено повноваження за рiшенням 
наглядової ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). Посадова особа За-
ступник голови правлiння з економiки Шевченко Тарас Анатолiйович (пас-
порт: серiя ВВ номер 330113 виданий Костянтинiвським МВ УМВС Украї-
ни в Донецькiй областi 14.03.1998) припиненi повноваження 27.03.2014. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

Займав посаду з 15.12.2011р. Припинено повноваження за рiшенням 
наглядової ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ) Посадова особа За-
ступник голови правлiння з постачання Ясiчев Дмитро Вiкторович (пас-
порт: серiя ВС номер 556512 виданий Костянтинiвським МВ УМВС Украї-
ни в Донецькiй областi 20.10.2000) припиненi повноваження 27.03.2014. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0052%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав посаду з 
15.12.2011р. Припинено повноваження за рiшенням наглядової ради 
(  протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). 

Посадова особа Заступник голови правлiння з виробництва Немерце-
ва Наталiя Вiкторiвна (паспорт: серiя ВА номер 875347 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.09.1997) 
припиненi повноваження 27.03.2014. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.0052%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Займала посаду з 15.12.2011р. Припинено повноваження 
за рiшенням наглядової ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). 

Посадова особа Перший заступник голови правлiння Перова Лариса 
Iванiвна (паспорт: серiя ВК номер 348338 виданий Костянтинiвським МВ 
ГУМВС України в Донецькiй областi 02.03.2007) обрана на посаду 
27.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0052%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ранiше за-
ймала посади : ЗАТ «Спецтехскло», зам. голови правлiння 04.09.00 р, з 

15.12.2011р. — перший заступник голови правлiння ПАТ «Спецтехскло-А». 
Обрано за рiшенням наглядової ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). 
Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Заступник голови правлiння з економiки Шевченко Та-
рас Анатолiйович (паспорт: серiя ВВ номер 330113 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 14.03.1998) об-
рана на посаду 27.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До цього займав по-
сади : ЗАТ «Спецтехскло», зам. голови правлiння з економiчних питань з 
31.08.04, з 15.12.2011р. Заступник голови правлiння з економiки 
ПАТ  «Спецтехскло-А». Обрано за рiшенням наглядової ради ( протокол 
№ 2 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Заступник голови правлiння з постачання Ясiчев Дми-
тро Вiкторович (паспорт: серiя ВС номер 556512 виданий Костянтинiвським 
МВ УМВС України в Донецькiй областi 20.10.2000) обрана на посаду 
27.03.2014. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0052%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Ранiше займав посади : ЗАТ «Спецтехскло», зам. голови правлiння по 
постачанню з 19.09.00р., з 15.12.2011р. — Заступник голови правлiння з 
постачання ПАТ «Спецтехскло-А». Обрано за рiшенням наглядової ради 
( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 3 роки. 

Посадова особа Заступник голови правлiння з постачання Немерцева 
Наталiя Вiкторiвна (паспорт: серiя ВА номер 875347 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.09.1997) об-
рана на посаду 27.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.0052%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Ранiше займала посади : ЗАТ «Спецтехскло» зам. голови 
правлiння з виробництва 18.05.01 р., з 15.12.2011р. — Заступник голови 
правлiння з постачання ПАТ «Спецтехскло-А». Обрано за рiшенням на-
глядової ради ( протокол № 2 вiд 27.03.2014р. ). Обрано на термiн 
3  роки.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння __________ поливяний володимир Григорович
                                       М.П.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ват «доКУЧаЄвСЬКе атп 11479» 
повідомляє Вас про те,що, 30квітня 2014року відбудуться Загальні 

збори акціонерів за адресою: 85740, м.докучаєвск, вул.ленина,18, дис-
печерська підприємства 

. Реєстрація акционерів буде проводитися по вказаній адресі 30 квітня 
2014р з 13.00 до 14.00 години 

Перелік акціонерів,які мають право на участь в Загальних зборах скла-
дається станом на 24 квітня 2014р 

Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати документ,що 
посвідчує особу,.представникам акціонерів-паспорт та довіреність оформ-
лену відповідно до чинного Законодавства України 

порядоК денний:
1.Звільнення голови правління за власним бажанням
2 Затвердження звіту правління «Про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік 
3.Затвердження звіту Ревізіонної комісії ВАТ «Докучаєвське АТП 

11479» за 2013 рік
основні показники фінансово-господарської діяльності ват 

«докучаєвське атп 11479» 
найменування показника 2013р 2012р 2011р

Усьго активів 
Основні засоби
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Поточні зобов язання 
Середньорічна кількісь акцій
Кількість власних акцій викуплених протягом 
(шт)періоду
Загальна сума коштів.витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельніть працівників на кінець періоду

1421
1352

37
29

(236)
1384
221
145

882872
-

-

8

1756
1556

59
106

(127)
1384
221
270

882872
-

-

26

1789
1596

48
94

(255
1253
221
536

88287
-

-

29
З матеріалами,пов язаними з порядком денним акціонери можуть 

ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства (посадова 
особа,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-
голова правління)

правління

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво 
«ІнСтрУменталЬний Завод-У» 

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Інструмен-
тальний завод-У» (надалі — Товариство) відбудуться 30 квітня 
2014  року о 10.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
02099 м. Київ, вул. Бориспільська 9 на 3 поверсі у актовій залі, 
кімната №1. Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Для участі в зборах 
необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), або дові-
реність на право участі у зборах.

порядоК денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердження ре-

гламенту зборів.
2. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2013р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл 

прибутку Товариства за 2013 р.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах, встановлено 24 квітня 2014 р. З матеріалами, що стосуються 
питань порядку денного Зборів можна ознайомитись за адресою: 
02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 3 поверсі у актовій залі, кімната 
№1, згідно попередньої домовленості у робочі дні з 9-00 до 16-00 
(перерва з 13-00 до 14-00). Кононець Віктор Олексійович — посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами. телефон для довідок: (044) 566-89-10.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн. 2013/2012рр.)

Усього активів: 1348/1351; Основні засоби: 634/719; Довгострокові 
фінансові інвестиції: 0/0; Запаси: 713/618; Сумарна дебіторська за-
боргованість: 0/0; Грошові кошти та їх еквіваленти: 1/14; Нерозподі-
лений прибуток: -195/-206; Власний капітал: 1192/1190; Статутний 
капітал: 378/378; Довгострокові зобов’язання:0/2; Поточні 
зобов’язання: 156/159; Чистий прибуток (збиток): 1/9; Середньорічна 
кількість акцій (шт.) 7565520/7565520; Кількість власних акцій, вику-
плених (шт.): 0/0; Загальна кількість коштів витрачених на викуп влас-
них акцій: 0 / 0; Чисельність працівників (осіб): 25/27.
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Відкрите акціонерне товариство «Чортківський завод «Агромаш», код 
ЄДРПОУ 00901594, далі — Товариство, місцезнаходження Товариства: 
вул. Кн. Володимира Великого, 29, м. Чортків, Тернопільська область, по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерного товари-
ства, які відбудуться 30 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 
тернопільська область, м. Чортків, вул. Кн. володимира великого, 29, 
в актовому залі (третій поверх).

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних 
зборах акціонерного товариства за місцем їх проведення: початок реєстра-
ції — 11.00; закінчення реєстрації — 11.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — 24 квітня 2014 станом на 24:00.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних за-
гальних зборах необхідно надати: акціонеру — документ, що посвідчує осо-
бу; представнику акціонера (довіреній особі) — документ, що посвідчує 
особу, та довіреність на право участі в річних загальних зборах та голосу-
ванні, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівни-
ків юридичних осіб — паспорт та документ про призначення на посаду.

порядок денний:
1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Визначення порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт правління Товариства по підсумках фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 р. та основні напрямки розвитку Товариства 
на 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт спостережної ради Товариства про роботу за 2013 р. та прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 р. та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за підсумками ді-

яльності Товариства в 2013р. та плановий розподіл прибутку Товариства 
на 2014 рік.

8. Про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного това-
риства «Чортківський завод «Агромаш» на Публічне акціонерне товари-
ство «Чортківський завод «Агромаш».

9. Про приведення Статуту Товариства у відповідність із Законом Укра-
їни «Про акціонерні товариства» із внесенням до нього змін шляхом ви-
кладення Статуту Товариства у новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Зако-
ну України «Про акціонерні товариства».

11. Про припинення повноважень членів спостережної ради та ревізій-
ної комісії Товариства.

12. Про обрання членів наглядової ради (спостережної ради).
13. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

наглядової (спостережної) ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень (відкликання) голови правління Това-

риства та членів правління.
15. Прийняття рішення про припинення (реорганізацію) Товариства 

шляхом перетворення його у товариство з додатковою відповідальністю, 
обрання комісії з припинення (реорганізації) товариства, про порядок та 
умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на част-
ки товариства з додатковою відповідальністю-правонаступника.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітній попередній
Усього активів 2210 2363
Основні засоби 1982 2051
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 219 281
Сумарна дебіторська заборгованість 9 26
Грошові кошти та їх еквіваленти - 5
Нерозподілений прибуток -1387 -1381
Власний капітал 2466 2535
Статутний капітал 1011490 1011490
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) -6 -76
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4045960 4045960
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 45

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійсню-
ється за місцезнаходженням Товариства: вул. Кн. Володимира Велико-
го,  29, м. Чортків, Тернопільська область (в приміщенні відділу маркетингу, 
перший поверх, кім. № 1, 2) за письмовою заявою на ім’я голови правління 
у робочі дні: понеділок — п’ятниця з 10.00 до 12.00, а також в день прове-
дення зборів у місці їх проведення з 9.00 до 11.00 год. Звертатись до відпо-
відальної посадової особи — Чекаловська М. П. телефон для довідок: 
(03552) 2-18-48.

вІдКрите аКцІонерне товариСтво «ЧортКІвСЬКий Завод «аГромаШ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22927045
3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, Народного Ополчення, 1
4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 364-02-00 (044) 364-02-66
5. Електронна поштова адреса: kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www. centrenergo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

IІ. текст повідомлення
27.03.2014 рішенням Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (про-

токол № 8/2014) припинено повноваження члена Дирекцiї 
ПАТ  «ЦЕНТР ЕНЕРГО» Кузнєцова Владислава Юрійовича за власним 
бажанням. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою 
у статутному капiталi емітента не володіє. Особа обiймала посаду 
члена Дирекцiї ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» з 16.12.2011 р. по 27.03.2014 р. 
Підстава припинення повноважень: подання виконуючого обов'язки 
Генерального директора ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Коземка О.М. та зая-

ва Кузнєцова В.Ю. про припинення ним повноважень члена Дирекції 
ПАТ  «ЦЕНТРЕНЕРГО». 

27.03.2014 рішенням Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (про-
токол №8/2014) обрано членом Дирекції ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Голо-
вачова Юрія Миколайовича. Особа призначена безстроково та може 
бути звільнена з підстав, передбачених чинним законодавством Укра-
їни або внутрiшнiми нормативними документами ПАТ «ЦЕНТРЕНЕР-
ГО». Посади, які особа обіймала останні п'ять років: перший заступник 
генерального директора ТОВ «Укртеплоенерго»; перший заступник 
генерального директора ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО». Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, часткою у статутному капiталi емітента 
не володіє. Підстава призначення: подання виконуючого обов'язки Ге-
нерального директора ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Коземка О.М.

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

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

2. в.о. генерального директора _______________ о.м. Коземко
М.П.          ____________

(дата) 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «центренерГо»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ — 30354045
3. Місцезнаходження — 86193, мiсто Макiївка, вулиця Дорожна, 1 «Б»
4. Міжміський код та телефон, факс — 062-210-26-53 062-210-26-54
5. Електронна поштова адреса — postmaster@carbokrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.carbokrep.com.ua
7. Вид особливої інформації — зміна складу посадових осіб

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ» 

№ 1/2014 вiд 26.03.2014 року Ревiзором ПРАТ « КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ» 
було обрано Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД» у зв’язку iз закiнченням строку на який було 
обрано. Iнформацiя про посадову особу:Приватна компанiя з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД» , Мiсцезнаходження: 26 
Fleetwood House, Cromwe, Chipping Norton, OX 5SR. Частка, якою 
володiє в статутному капiталi емiтента, — 1728 акцiй простих iменних, 
що складає 31,4182 % усiх акцiй Товариства. Обрано на строк 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ» 
№ 1/2014 вiд 26.03.2014 року обрати Наглядову раду акцiонера ТОВ 
«Компанiя «Дiаполь», а саме головою Наглядової ради Товариства 
представника акцiонера ТОВ «Компанiя «Дiаполь»Тулуб Iгоря Борисо-
вича строком на 3 роки, з яким укласти контракт у зв’язку iз закiнченням 
строку дiї попереднього контракту на посаду Голови Наглядової ради 
ПРАТ «КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ».Iнформацiя про посадову 
особу:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя «Дiаполь», 
Мiсцезнаходження: Україна, вул. Огарьова, 67, м.Харцизьк, Донецька 
область, 86700.Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента,  — 
3772 акцiй простих iменних, що складає 68,5818 % усiх акцiй Товари-
ства.Тулуб Iгор Борисович не володiє акцiями ПРАТ « КАРБО ТА 
КРIПЛЕННЯ».Тулуб Iгор Борисович немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Займае посаду: Голова товариства 
ПРАТ « КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ».

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

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

2. Керуючий ____________  Хацько володимир петрович
(підпис)                                                             26.03.2014

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
приватне аКцIонерне товариСтво «КарБо та КрIплення»

приватне акціонерне товариство «резервні інвестиції» повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квіт-
ня 2014 року о 10.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ вул. Гли-
бочицька, 33-37, 3 поверх, офіс 314.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється з 9.40 
до 9.55 в день проведення зборів за місцем їх проведення. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24.04.2014р. станом на 24 годину.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт та затвердження звіту Голови правління про результати діяль-

ності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, визначення 

порядку покриття збитків.
4. Про відкликання та обрання голови правління. 
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повнова-

жень голові правління на укладення таких правочинів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товари-
ства в робочі дні з 9 до 13 години у Голови правління та у день проведення 
загальних зборів у місці їх проведення.

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

найменування показника період 
звітний 

період 
попередній 

Усього активів 428031,7 428041,7
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 5,9 5,9
Запаси 0,3 0,3
Сумарна дебіторська заборгованість 22,9 23,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,7 25,0
Нерозподілений прибуток -217277,1 -157812,0
Власний капітал -217129,6 -157664,5
Статутний капітал 147,5 147,5
Довгострокові зобов’язання 604885,8 -
Поточні зобов’язання 40275,2 4872,2
Чистий прибуток (збиток) -59465,1 -61448,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 147500 147500
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

приватне аКцІонерне товариСтво «реЗервнІ ІнвеСтицІЇ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 

товариство «ТОДЕФ»
2. Код за ЄДРПОУ 14328187
3. Місцезнаходження 02222, м.Київ, 

пр-т Маяковського,43/2
4. Міжміський код, телефон та факс 044 -5460406 044-5469891
5. Електронна поштова адреса festimail@bk.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

todefzvit.key.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв 27 березня 2014 року. ( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 року).
Посадова особа Пащенко Олександр Васильович займала посаду -Голова 
правлiння.Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 
07  березня 2011 року по 27 березня 2014 року.Володiє часткою в Статут-
ному капiталi товариства — 17,8412%.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Посадова особа не надавала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27 березня 2014 року. ( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 року).
Посадова особа Пащенко Сергiй Васильович займала посаду -член 
правлiння.Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 
07  березня 2011 року по 27 березня 2014 року.Володiє часткою в Статут-
ному капiталi товариства — 25,2754 %.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Посадова особа не надавала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27 березня 2014 року. ( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 року).
Посадова особа Купач Ольга Анатолiївна займала посаду -член правлiння.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 07 березня 
2011 року по 27 березня 2014 року.Часткою в Статутному капiталi товари-
ства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27 березня 2014 року. ( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 року).
Посадова особа Пащенко Василь Трохимович займала посаду -Голова На-
глядової Ради.Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi 
з 07 березня 2011 року по 27 березня 2014 року.Володiє часткою в Статут-
ному капiталi товариства -33,7610 %.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Посадова особа не надавала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27 березня 2014 року. ( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 року).По-
садова особа Кулинич Лiдiя Петрiвна займала посаду -член Наглядової Ради.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi — з 07 березня 
2011 року по 27 березня 2014 року.Володiє часткою в Статутному капiталi това-
риства -0,0458%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27 березня 2014 року. ( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 року).
Посадова особа Мальцев Вiктор Михайлович займала посаду -член На-
глядової Ради.Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi 
з 07 березня 2011 року по 27 березня 2014 року.Володiє часткою в Статут-
ному капiталi товариства -0,3027 %.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Посадова особа не надавала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27 березня 2014 року. ( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 року).
Посадова особа Рижий Володимир Iванович займала посаду -член Нагля-
дової Ради.Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 
07 березня 2011 року по 27 березня 2014 року.Володiє часткою в Статутно-
му капiталi товариства -0,2199 %.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Посадова особа не надавала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 27 березня 2014 року. ( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 року).
Посадова особа Аржековька Оксана Володимирiвна займала посаду -член 
Наглядової Ради.Строк протягом якого посадова особа перебувала на 
посадi з 07 березня 2011 року по 27 березня 2014 року.Володiє часткою в 
Статутному капiталi товариства -0,0188 %.Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа не надавала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення Наглядової Ради ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол №2 вiд 
27  березня 2014 року) на пiдставi Статуту Пащенка Василя Трохимовича 
обрано на посаду директора з 27 березня 2014 року термiном на три роки.
Посадова особа ранiше займала посади: голова правлiння ПАТ «ТОДЕФ», 
голова Наглядової ради ПАТ «ТОДЕФ».Володiє часткою в Статутному 
капiталi товариства — 33,7610%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Згiдно протоколу Загальних зборiв № 1 вiд 27 березня 2014 року чле-
ном Наглядової ради обрано Кулинич Лiдiю Петрiвну , згiдно рiшення На-
глядової Ради ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол №1 вiд 27 березня 2014 року) Ку-
лиич Лiдiю Петрiвну обрано на посаду Голови Наглядової ради 
ПАТ «ТОДЕФ» з 27 березня 2014 року термiном на три роки.Посадова осо-
ба ранiше займала посади: головний спецiалiст по господарським питан-
ням ПАТ «ТОДЕФ», iнспектор з кадрiв ПАТ «ТОДЕФ» .Володiє часткою в 
Статутному капiталi товариства — 0,0458%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол 
№1 вiд 27 березня 2014 року) Пащенка Сергiя Васильовича обрано членом 
Наглядової ради ПАТ «ТОДЕФ» з 27 березня 2014 року термiном на три 
роки. Посадова особа ранiше займала посади: заступник голови правлiння 
ПАТ «ТОДЕФ».Володiє часткою в Статутному капiталi товариства — 
25,2754%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол 
№1 вiд 27 березня 2014 року) Мальцева Вiктора Михайловича обрано чле-
ном Наглядової ради ПАТ «ТОДЕФ з 27 березня 2014 року термiном на три 
роки.Посадова особа ранiше займала посади:фiзична особа — пiдприємець.
Володiє часткою в Статутному капiталi товариства — 0,3027%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол 
№1 вiд 27 березня 2014 року) Аржековську Оксану Володимирiвну обрано 
членом Наглядової ради ПАТ «ТОДЕФ» з 27 березня 2014 року термiном 
на три роки.Посадова особа ранiше займала посади: фiзична особа — 
пiдприємець.Володiє часткою в Статутному капiталi товариства — 0,0126%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол 
№1 вiд 27 березня 2014 року) посадову особу Слободянюка Руслана Пе-
тровича обрано членом Наглядової ради ПАТ «ТОДЕФ» з 27 березня 
2014  року термiном на три роки.Посадова особа ранiше займала посади: 
водiй ПАТ «ТОДЕФ». Акцiями товариства не володiє . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол 
№1 вiд 27 березня 2014 року) Єфремову Любов Олексiївну обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОДЕФ» , згiдно рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї 
( протокол № 1 вiд 27 березня 2014 рку) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї 
з 27 березня 2014 року термiном на три роки.Посадова особа ранiше зай-
мала посади: головний бухгалтер ПрАТ «ФЕСТА», бухгалтер-ревiзор 
ПАТ  «ТОДЕФ»». Володiє часткою в Статутному капiталi товариства — 
0,0023% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол 
№1 вiд 27 березня 2014 року) Кулинич Наталiю Борисiвну обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОДЕФ» у з 27 березня 2014 року термiном на три 
роки.Посадова особа ранiше займала посади:юрист-консульт ПП «Гранд 
Вiкторiя».Володiє часткою в Статутному капiталi товариства — 0,3486%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОДЕФ» ( протокол 
№1 вiд 27 березня 2014 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТО-
ДЕФ» Кушнiренко Наталiю Володимирiвну з 27 березня 2014 року термiном 
на три роки.Посадова особа ранiше займала посади: безробiтна.Володiє 
часткою в Статутному капiталi товариства -1,4887%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади пащенко василь трохимович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.03.2014
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «тодеф»
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тов «СоКрат КапІтал» 
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: Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Сократ Капітал»
2. Код за ЄДРПОУ: 31353016
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 

70, офіс № 65, кімната 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (+38044) 2070100, 4814988
5. Електронна поштова адреса: contact@sokrat.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.sokrat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

26.03.2014 р. Зінов’єва Ольга Анатоліївна (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду головного 
бухгалтера ТОВ «Сократ Капітал» на підставі наказу ТОВ «Сократ Капі-
тал» № 1-к від 26.03.2014 р. Не володіє часткою в статутному капіталі 
ТОВ «Сократ Капітал». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк на який призначено посадову особу — безстроко-
во, інші посади, яка обіймала протягом останніх п’яти років: 25.05.2007  — 
01.03.2008 бухгалтер ТОВ «Гравітон»; 03.03.2008 — 29.07.2011 головний 
бухгалтер ТОВ «Деннік»; 08.08.2011 — 08.12.2011 головний бухгалтер 
ПрАТ «Автоальянс ХХІ сторіччя»; 17.01.2012 — 18.03.2014 головний бух-
галтер ТОВ «Фінтеко». 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор М.П. _____________  К.м. лісничий 

(підпис)                          27.03.2014 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«лІЗинГ ІнформацІйниХ теХнолоГІй» 

(далі –«товариство»)
Код за ЄдрпоУ 33149830,

Місцезнаходження Товариства: 04205, м. Київ, просп. Оболон-
ський, буд. 28, офіс №1 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Лізинг інформаційних техноло-
гій» (далі — Збори).

Дата, час та місце проведення Зборів: 30 квітня 2014 року о 10:00 
за адресою: 04205, м. Київ, просп. оболонський, буд. 28, офіс 
№1

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 
з 9:30 до 9:59 за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах — станом на 24 годину 24 квітня 2014 р.

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

Затвердження річного звіту Товариства;1. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-2. 

редбачених законом;
Розгляд звіту Дирекції Товариства;3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Това-4. 

риства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 до  
16-00 (перерва з 13-00 до 14-00) за адресою: м. Київ, просп. Оболон-
ський, буд. 28, офіс №1, а також в день проведення Зборів за місцем 
їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами — в. о. генерального 
директора Товариства Фрідман Дмитро Аронович. Телефони для до-
відок: (044) 413-33-58.

в. о. генерального директора прат «лізинг Іт»  д. а. фрідман

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«аКтив трейд»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство «Актив Трейд»
2. Код за ЄДРПОУ 30468826
3. Місцезнаходження 03115, м.Київ, Львiвська, 18-В
4. Міжміський код, телефон та факс 0444523482 0444523482
5. Електронна поштова адреса aktiv201305@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://smida.gov.ua/db/
participant/30468826

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

II. текст повідомлення
26 березня 2014року ПАТ «Актив Трейд» отримало в ПАТ «Нацiональний 

депозитарiй України» реєстр власникiв цiнних паперiв вих.№ 53770зв вiд 
25.03.2014р., в якому мiститься наступна iнформацiя: В результатi купiвлi-
продажу акцiй, власниками акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв го-
лосуючих акцiй є: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КУА «Сiтi 
Ессет Менеджмент» , код 36018501, мiсцезнаходження 02160, м.Київ, 
проспект Воз»єднання, 7А, володiє 2 823 620 штуками простих iменних 
акцiй, що становить 47,0603% голосуючих акцiй. Власник, пакет акцiй яко-
го став меншим 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй: ТОВ «Компанiя «ПРАIД-
IНВЄСТ» (Україна), код 34762324, мiсцезнаходження 03115, м.Київ, 
вул. Львiвська, 1, зменшило кiлькiсть простих iменних акцiй з 835 870шт, 
що становило 13,9312 вiдсоткiв голосуючих акцiй до 540 000 штук простих 
iменних акцiй, що тановить 9,0000 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади ведернiков I.о.
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.03.2014
(дата)

Повідомлення.
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«нацІоналЬна аКцІонерна КомпанІя 

«нафтоГаЗ УКраЇни»
(код ЄДРПОУ 20077720, публічне акціонерне товариство, місцезнаходжен-

ня: 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, тел./факс: +38 044 586 38 24, 
+38 044 586 37 83, ngu@naftogaz.com, www.naftogaz.net)
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.03.2014 отримано розпорядження Кабінету Міністрів України від 
25.03.14 №261-р, відповідно до якого Бакуліна Євгена Миколайовича (пас-
порт: ЕК №816922, виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській 
обл. 07.05.1998) звільнено з посади голови правління Національної акціонер-
ної компанії «Нафтогаз України» у зв’язку з невиконанням умов контракту.

На зазначеній посаді перебував 3 роки. Акціями Національної акціо-
нерної компанії «Нафтогаз України» не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

26.03.2014 отримано розпорядження Кабінету Міністрів України від 
25.03.14 №262-р, відповідно до якого Коболєва Андрія Володимировича 
(паспорт: СО №161204, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві 20.05.1999) призначено головою правління Національної акціо-
нерної компанії «Нафтогаз України» на строк згідно з чинним законодав-
ством. Попередні посади: радник генерального директора ТОВ «ЕйВайЕй 
Секьюрітіз», директор ТОВ «ЕйВайЕй Кепітал», радник голови правління 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та інші.

Акціями Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступник 
голови правління  в. Чупрун

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Захiдноукраїнська гiрнича компанiя»

2. Код за ЄДРПОУ: 23302614
3. Місцезнаходження: 35811, Рiвненська обл., Острозький р-н, с. Бухарiв, 

Першого Травня, буд 1, кв. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 0362 285493, 0362 285493
5. Електронна поштова адреса: pratzugk@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну 

складу посадових осiб: Загальнi збори акціонерів. Дата прийняття рiшення: 
27.03.2014 р.

Змiст рiшення: В зв’язку з закiнченням термiну виконання повноважень 
голови та членiв Наглядової Ради ПрАТ «Захiдноукраїнська гiрнича 
компанiя» згiдно Статуту Товариства, припинити повноваження дiючого 
складу Наглядової ради.

Iнформацiя про посадову особу
Прiзвище, iм'я та по батьковi: Заремська Олена Леонiдiвна. Паспортнi 

данi: СР 226591, виданий 24.06.1997 р. Рiвненський МУ УМВС України в 
Рiвненськiй обл. Повна назва посади, з якої звiльнено — Голова Наглядової 
ради. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 41,2%. Об-
ґрунтування змiн: Припинено повноваження вiдповiдно до протоколу За-
гальних зборiв вiд 27.03.2014 р., на пiдставi результатiв голосування 
акцiонерiв. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.12.2010 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну 
складу посадових осiб: Загальнi збори акцiонерiв, засiдання наглядової 
ради. Дата прийняття рiшень: 27.03.2014 р.

Змiст рiшення загальних зборiв акцiонерiв: обрати на новий термiн вико-
нання повноважень згiдно Статуту Товариства Наглядову Раду Товариства в 
слiдуючому складi: Заремська Олена Леонiдiвна Антонюк Вiкторiя Вiкторiвна.

Змiст рiшення Наглядової ради № 3 вiд 27.03. 2014р.: Обрати Головою 
Наглядової Ради ПрАТ «Захiдноукраїнська гiрнича компанiя» Заремську 
Олену Леонiдiвну.

Iнформацiя про посадову особу
Прiзвище, iм'я та по батьковi: Заремська Олена Леонiдiвна. Паспортнi 

данi: СР 226591, виданий 24.06.1997 р. Рiвненський МУ УМВС України в 
Рiвненськiй обл. Повна назва посади, на яку обрано — Голова Наглядової 
ради. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 41,2%. Об-
ґрунтування змiн: Обрано вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв вiд 
27.03.2014 р., на пiдставi результатiв голосування акцiонерiв, вiдповiдно до 
протоколу Наглядової ради вiд 27.03.2014 р. на пiдставi результатiв голо-
сування членiв Наглядової ради. Строк, на який обрана особа:на термiн 
виконання повноважень згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну 
складу посадових осiб: Загальнi збори акціонерів. Дата прийняття рiшення: 
27.03.2014 р.

Змiст рiшення: В зв’язку з закiнченням термiну виконання повноважень 
голови та членiв Наглядової Ради ПрАТ «Захiдноукраїнська гiрнича 
компанiя» згiдно Статуту Товариства, припинити повноваження дiючого 
складу Наглядової ради.

Iнформацiя про посадову особу
Прiзвище, iм'я та по батьковi: Антонюк Вiкторiя Вiкторiвна. Паспортнi 

данi: СР 156714, виданий 27.01.1997 р. Рiвненським МУ УМВС України в 
Рiвненськiй обл. Повна назва посади, з якої звiльнено — член Наглядової 
ради. Не є акцiонером ПрАТ «Захiдноукраїнська гiрнича компанiя». Об-
ґрунтування змiн: Припинено повноваження вiдповiдно до протоколу За-
гальних зборiв вiд 27.03.2014 р., на пiдставi результатiв голосування 
акцiонерiв. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
20.12.2010  р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну 
складу посадових осiб: Загальнi збори акціонерів. Дата прийняття рiшення: 
27.03.2014 р.

Змiст рiшення: обрати на новий термiн виконання повноважень згiдно 
Статуту Товариства Наглядову Раду Товариства в слiдуючому складi: За-
ремська Олена Леонiдiвна; Антонюк Вiкторiя Вiкторiвна.

Iнформацiя про посадову особу: Прiзвище, iм'я та по батьковi: Антонюк 
Вiкторiя Вiкторiвна. Паспортнi данi: СР 156714, виданий 27.01.1997 р. 
Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл. Повна назва посади, на 
яку обрано — член Наглядової ради. Не є акцiонером ПрАТ «Захiдноукраїнська 
гiрнича компанiя». Обґрунтування змiн: Обрано вiдповiдно до протоколу 
Загальних зборiв вiд 27.03.2014 р., на пiдставi результатiв голосування 
акцiонерiв. Строк, на який обрана особа: на термiн виконання повноважень 
згiдно Статуту Товариства.

Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну 
складу посадових осiб: Загальнi збори акціонерів. Дата прийняття рiшення: 
27.03.2014 р.

Змiст рiшення: звiльнити з 27 березня 2014 року з посади Ревiзора 
ПрАТ «Захiдноукраїнська гiрнича компанiя» Столяра Василя Андрiйовича.

Iнформацiя про посадову особу
Прiзвище, iм'я та по батьковi: Столяр Василь Андрiйович. Паспортнi 

данi: АС 932118, виданий 07.10.2004 р. Луцьким МВ УМВС України у 
Волинськiй обл. Повна назва посади, з якої звiльнено — Ревiзор Товари-
ства. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 56,8%. Обґрун-
тування змiн: Припинено повноваження вiдповiдно до протоколу Загальних 
зборiв вiд 27.03.2014 р., на пiдставi результатiв голосування акцiонерiв. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.12.2010 р. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну 
складу посадових осiб: Загальнi збори акціонерів. Дата прийняття рiшення: 
27.03.2014 р.

Змiст рiшення:обрати з 27 березня 2014 року на посаду Ревiзора 
ПрАТ «Захiдноукраїнська гiрнича компанiя» Столяра Столяра Андрiя Васи-
льовича на термiн виконання повноважень згiдно Статуту Товариства.

Iнформацiя про посадову особу:
Прiзвище, iм'я та по батьковi: Столяр Андрiй Васильович. Паспортнi 

данi: ВК 034334, виданий 18.06.2004 р. Київським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй обл. Повна назва посади, на яку обрано — Ревiзор Товариства. 
Не є акцiонером ПрАТ «Захiдноукраїнська гiрнича компанiя». Обґрунтуван-
ня змiн: Обрано вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв вiд 27.03.2014 р., 
на пiдставi результатiв голосування акцiонерiв. Строк, на який обрана осо-
ба: на термiн виконання повноважень згiдно Статуту Товариства.

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

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

Генеральний директор Беспалих володимир михайлович, 
27.03.2014р.

приватне аКцIонерне товариСтво «ЗаХIдноУКраЇнСЬКа ГIрниЧа КомпанIя»
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индекс УБ в четверг к концу сессии сполз в 
«красную зону»

Фондовые индексы Украины по итогам торгов в четверг 
изменились разнонапрваленно: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) просел на 0,61% — до 1005,34 пункта; индекс 
ПФТС в условиях низкой активности на бирже завершил 
дневной дрейф ростом на 0,47% — до 369,81 пункта.

Объем торгов на УБ составил 21,2 млн грн, на ПФТС  — 
282,2 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бу-
маги Укрсоцбанка (-2,16%), Енакиевского метзавода 
(-1,89%) и «Азовстали» (-1,33%).

В «зеленой зоне» завершили сессию только бумаги 
Райффайзен Банка Аваль (+0,46%) и «Центрэнерго» 
(+0,09%).

В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили ак-
ции «Укртелекома» (+7,74%), «ДТЭК Захидэнерго» 
(+4,92%) и концерна «Стирол» (+3,96%).

Худшие результаты зафиксированы по бумагам Яси-
новского коксохимзавода (-6,06%), Полтавского ГОКа 
(-4%) и Укрсоцбанка (-1,5%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
этот день приподнялся на символические 0,01 пункта — 
до 342,33 пункта при объеме торгов 6,68 млн злотых 
(23,8 млн грн).

В «зеленую зону» индикатор перетянули акции «Мил-
киленда» (+1,32%), «Кернела» (+1,21%) и агрохолдинга 
ИМК (+1,2%).

В то же время наиболее существенно подешевели бу-
маги KDM Shipping (-4,72%), «Агротона» (-4,36%) и Coal 
Energy (-1,9%).

Биржевые индексы Украины в пятницу 
утром колеблются на фоне 
противоречивых сигналов

Украинские фондовые индексы в начале торгов в пят-

приватне аКцІонерне товариСтво
«виЩий навЧалЬний ЗаКлад 

«КиЇвСЬКий мІЖГалУЗевий ІнСтитУт 
пІдвиЩення КвалІфІКацІЇ»

(далі- товариство)
Наглядова рада Товариства повідомляє про перенесення раніш 

призначених на 3 квітня 2014 року річних загальних зборів акціонерів 
на 15 квітня 2014 року у зв’язку зі змінами та доповненнями порядку 
денного:

• пункт 8 порядку денного викласти у такій редакції: «Про поперед-

нє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
у термін до чергових повноважних загальних зборів акціонерів»;

• доповнити порядок денний питаннями:
10. Вибори складу ревізійної комісії.
11. Вибори складу наглядової ради.
Збори відбудуться за адресою: м.Київ-135, вул. Дмитрівська, 71, 

аудиторія № 306. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 
10:00-11:00.

телефон для довідок: (044) 484-19-31

прат внЗ «Інститут»
Голова правління  Шевченко С.І.

НОВИНИ

повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів

пУБлІЧне аКцІонерноГо товариСтва «днІпрянКа»
Шановний акціонере, цим повідомляємо, що 30 квітня 2014 року 

о 13:00 годині за місцевим часом відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дніпрян-
ка» (далі — Товариство) (02125, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76, 
податковий номер: 01565276). Збори будуть проводитись за адре-
сою: 02125, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76.

Початок реєстрації акціонерів о 12:30 годині, закінчення реєстра-
ції акціонерів о 12:55. Представнику Акціонера необхідно мати на-
лежним чином посвідчену довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах, а також паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу. Повноваження представника — посадової особи 
акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на 
загальних зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотарі-
ально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) 
документів(-у) такого акціонера та документу, який свідчить про при-
значення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від 
імені юридичної особи без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів Товариства: 24.05.2013 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.1. 
Про обрання лічильної комісії.2. 
Про затвердження звіту Генерального директора Товариства 3. 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 
2013 році.

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 4. 
2013 рік.

Про затвердження звіту Голови Наглядової ради Товариства в 5. 
2013 році.

Про розподіл прибутку за 2013 рік, визначення строків та по-6. 
рядку виплати дивідендів.

оСновнІ поКаЗниКи фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

найменування показника період
Звітний
2013 рік

Звітний
2012 рік

Усього активів 34347 34215
Основні засоби 24771 24667
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 8
Сумарна дебіторська заборгованість 601 1895
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 26
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(28347) (23925)

Власний капітал (24135) (19713)
Статутний капітал 3980 3980
Довгострокові забов’язання 49571 48705
Поточні забов’язання 8899 5212
Чистий прибуток (збиток) (4422) (3453)
Середньорічна кількість акцій (шт) 3790000 3790000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

3 3

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: Укра-
їна, 02125, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76, у робочі дні з 9 годи-
ни 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Генеральний директор товариства владович в.в.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «днІпрянКа»
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ницу колеблются возле достигнутых днем ранее уров-
ней, определяясь с дальнейшим направлением на фоне 
противоречивых внешних и внутренних сигналов: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился на 
0,29% — до 1008,29 пункта; индекс ПФТС просел на 
0,22% — до 368,99 пункта.

Среди индексных акций УБ утром наиболее подоро-
жали бумаги Укрсоцбанка (+2,71%), «Донбассэнерго» 
(+2,3%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,75%).

Дешевели акции «Мотор Сичи» (-0,96%), Авдеевского 
коксохимзавода (-0,72%) и «Азовстали» (-0,01%).

На ПФТС в «красной зоне» торговались акции Полтав-
ского ГОКа (-7,44%), Северного ГОКа (-2,78%) и 
«Укрнафты» (-0,17%), в «зеленой» — Стахановского ва-
гонзавода (+4,86%) и концерна «Стирол» (+4%).

Brent стабильна на уровне $107,82 
за баррель, цена WTI поднимается

Нефть Brent стабильна на торгах в пятницу, WTI де-
монстрирует незначительный подъем, сообщает агент-
ство Bloomberg.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:47 МСК опустились в цене на $0,01 
(0,01%) — до $107,82 за баррель. К закрытию рынка в 
четверг стоимость этих контрактов выросла на $0,8 
(0,75%) и составила $107,83 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подня-
лась на $0,18 (0,18%) по сравнению с уровнем 27 мар-
та — до $101,46 за баррель. По итогам предыдущих тор-
гов эти контракты подорожали на $1,02 (1,02%) — до 
$101,28 за баррель.

С начала этой недели нефть WTI подорожала на 2%, 
что в значительной мере обусловлено данными о сниже-
нии запасов в Кушинге, где хранятся физические объемы 
нефти, торгуемые на бирже NYMEX.

Стоимость Brent за эту неделю выросла на 0,8% в 
связи с сохраняющимися опасениями новых санкций 
против России из-за ситуации вокруг Украины.

«Уменьшение запасов в Кушинге оказывает серьезное 
давление на нефтяной рынок, — отмечает старший ана-
литик IBK Securities Co. в Сеуле Ли Чунг Чай. — Напря-
женность в отношениях между Россией и Украиной 
вызвала разговоры о том, что США может снять запрет на 
экспорт энергоносителей, что может сказаться на рынке».

Ранее на этой неделе президент США Барак Обама 
заявил о возможности введения против России санкций, 
которые затронут энергетический сектор.

Курс евро к доллару СШа стабилен 
в пятницу в ожидании статданных 

из еврозоны
Курс евро к доллару США стабилен в пятницу в ожи-

дании статданных по экономике еврозоны, сообщает 
агентство Bloomberg.

Европейская валюта торгуется на уровне $1,3749 про-
тив $1,3740 на закрытие рынка в четверг.

В пятницу Федеральное статистическое управление 
Германии опубликует предварительные данные о дина-
мике потребительских цен в марте. По оценкам экспертов, 
инфляция в Германии, гармонизированная со стандар-

тами Евросоюза, составила 0,4% относительно 
предыдущего месяца и 0,9% в годовом выражении.

Мартовские данные об инфляции в еврозоне будут 
опубликованы 31 марта. Аналитики, опрошенные агент-
ством Bloomberg, в среднем прогнозируют, что рост по-
требительских цен в регионе относительно марта про-
шлого года составил 0,6%.

«Слабые данные об инфляции повысят ожидания 
снижения ключевой процентной ставки Европейским 
центральным банком (ЕЦБ)», — отмечает валютный 
аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. в Нью-Йорке 
Масато Янагия.

Член совета управляющих ЕЦБ Луис Мария Линде за-
явил 26 марта, что руководство Центробанка серьезно 
относится к риску дефляции и не исключает возможнос-
ти увеличения монетарного стимулирования.

ЕЦБ удерживает базовую ставку на рекордно низком 
уровне в 0,25% годовых. Следующее заседание Евро-
пейского ЦБ пройдет 3 апреля.

Курс иены к доллару США на торгах в пятницу состав-
ляет 102,15 иены против 102,18 иены накануне, пара 
евро/иена торгуется на уровне 140,45 иены по сравне-
нию с 140,40 иены по итогам предыдущих торгов.

доверие потребителей в великобритании 
в  марте достигло рекорда за 6 лет

Индекс потребительского доверия в Великобритании 
в марте достиг рекордной отметки с осени 2007 года, ког-
да коллапс ипотечного банка Northern Rock ознаменовал 
начало финансового кризиса в стране.

Индикатор в текущем месяце поднялся до минус 5 пунк-
тов по сравнению с минус 7 пунктов в феврале, говорится 
в сообщении исследовательской компании GfK NOP Ltd., 
которая рассчитывает этот показатель. В марте прошлого 
года он находился на отметке минус 26  пунктов.

«В случае таких ежемесячных отчетов, как данные о 
потребдоверии, долгосрочные тенденции часто говорят 
нам гораздо больше, чем изменения в каждый конкретный 
месяц, и нынешний долгосрочный тренд очень сильный 
и позитивный, — полагает управляющий директор по 
социальным исследованиям GfK Ник Мун, слова которо-
го приводятся в сообщении. — За последний год индекс 
вырос более чем на 20 пунктов — максимальный годо-
вой подъем с ноября 2008 года по октябрь 2009 года».

Подындекс оценки потребителями общей эконо ми-
ческой ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев в 
марте вырос на 2 пункта относительно предшествующе-
го месяца — до 4 пунктов. Годом ранее он находился на 
уровне минус 27 пунктов.

Показатель экономической ситуации за прошедшие 
12 месяцев поднялся за месяц на 2 пункта — до минус 
15 пунктов. Год назад его значение составляло минус 
54  пункта.

Индикатор оценки британцами личной финансовой 
ситуации в следующий год улучшился на 1 пункт — до 
5  пунктов, говорится в сообщении компании. Это на 
11  пунктов выше прошлогодней отметки.

Подындекс, оценивающий готовность потребителей 
тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце 
подскочил на 4 пункта и достиг минус 7 пунктов. В марте 
прошлого года его значение равнялось минус 23 пунктам.
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В исследовании GfK, проведенном с 28 февраля по 
16  марта по поручению Европейской комиссии, приняли 
участие 2 тыс. британцев старше 16 лет.

Минимальный уровень индекса потребительского до-
верия, который рассчитывается с 1974 года, был зафик-
сирован в июле 2008 года.

Сводный индекс доверия в еврозоне 
вырос в марте до максимума 32 месяцев, 

лучше прогноза
Сводный индекс делового и потребительского дове-

рия к экономике еврозоны вырос в марте 2014 года до 
102,4 пункта, обновив максимум с июля 2011 года, со 
101,2 пункта в феврале, свидетельствуют данные Евро-
пейской комиссии.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожи-
дали менее значительного повышения индикатора — до 
101,4 пункта.

На этой неделе глава Европейского центрального 
банка Марио Драги заявил, что стимулирующая денежно-
кредитная политика будет оказывать все большее влия-
ние на экономику еврозоны по мере ее восстановления 
и прекращения неблагоприятных тенденций в финансо-
вой системе.

Индекс доверия в сфере услуг поднялся в этом меся-
це до 4,2 пункта против 3,2 пункта месяцем ранее, что 
оказалось существенно лучше ожидавшихся аналитика-
ми 3,7 пункта.

Индикатор доверия европейских промышленных ком-
паний увеличился до минус 3,3 пункта с пересмотренных 
минус 3,5 пункта при среднем прогнозе экспертов в ми-
нус 3,5 пункта. Индекс потребительского доверия под-
твержден на уровне минус 9,3 пункта, что является 
рекордным максимумом, против февральских минус 
12,7 пункта.

Греция может получить подтверждения 
для транша на 8,3 млрд евро уже 

на  следующей неделе
Греция уже на следующей неделе может заручиться 

поддержкой европейских регуляторов по вопросу пред-
оставления 8,3 млрд евро в рамках программы между-
народной финансовой помощи стране, сообщили агент-
ству Bloomberg три источника, знакомые с ходом 
переговоров.

Заместители министров финансов намереваются про-
вести телеконференцию 30 марта — накануне встречи 
глав ведомств в Афинах. При необходимости министры 
проведут дополнительные телефонные консультации, 
сообщили два источника.

По их словам, цель — обеспечить соглашение во вто-
рой половине апреля. Сумма может быть выплачена в 
несколько приемов — один большой перевод, а затем 
несколько меньших по объему.

Доля Международного валютного фонда (МВФ) в рам-
ках данного транша финпомощи Греции может соста-
вить 3,6 млрд евро, сообщили три источника. Предста-
витель МВФ Уильям Мюррей заявил в четверг, что 
переговоры продолжаются, не уточнив финансовых де-
талей.

Как сообщалось, Греция в марте заключила соглаше-
ние с международными кредиторами, открывающее ей 
доступ к следующему траншу кредитов в размере 10 
млрд евро, без необходимости дальнейшего сокраще-
ния госрасходов. Однако для фактического получения 
средств требуется дополнительное согласование, на что 
может уйти не одна неделя. 

Греции необходимо получить финансовую помощь, 
чтобы избежать дефолта в мае, когда правительству 
предстоит погасить долговые обязательства на 12,5  млрд 
евро, включая краткосрочные бумаги, свидетельствуют 
данные в терминале Bloomberg. Афины не получали 
выплат в рамках второго пакета международной помощи 
(общий объем 130 млрд евро) с декабря прошлого года. 

оценка роста ввп великобритании в 
IV квартале подтверждена на уровне 0,7%, 

как и ожидалось
Оценка роста ВВП Великобритании в четвертом квар-

тале 2013 года по сравнению с предыдущими тремя ме-
сяцами подтверждена на уровне 0,7%, свидетельствуют 
окончательные данные Национального статистического 
управления (ONS).

В годовом выражении ВВП вырос на 2,7%, что также 
совпало с предварительными данными.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не 
ожидали пересмотра обоих показателей.

Наиболее существенный вклад в рост ВВП Велико-
британии в прошедшем квартале — 1 процентный 
пункт  — внесло увеличение чистых объемов торговли 
на фоне роста экспорта, составившего 2,8%.

Потребительские расходы добавили 0,2 процентного 
пункта к динамике роста ВВП, бизнес инвестиции — еще 
0,2 процентного пункта.

Располагаемые доходы британцев в четвертом квар-
тале сократились на 0,1%, норма сбережения уменьши-
лась до 5% ВВП с 5,6% ВВП, бизнес-инвестиции подско-
чили на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

По итогам всего 2013 года экономика Великобритании 
выросла на 1,7%, что является максимальным 
повышением с 2010 года. Рост британского ВВП в про-
шлом году в значительной мере пришелся на долю по-
требительских расходов.

инфляция в японии осталась в феврале 
на уровне 1,3%, безработица упала до 

6-летнего минимума
Потребительские цены в Японии выросли в феврале 

9-й месяц подряд, при этом безработица упала до само-
го низкого уровня более чем за шесть лет, передает 
MarketWatch.

Потребительские цены без учета свежих продуктов 
питания — индикатор, для которого японский ЦБ устано-
вил целевой показатель в 2%, выросли в прошлом меся-
це на 1,3% относительно февраля 2013 года, что совпа-
ло с январскими и декабрьскими темпами (которые были 
лучшими с 1,9% в октябре 2008 года) и ожиданиями 
экспертов.

Рост потребительских цен без учета продуктов пита-
ния и энергоносителей в Японии составил в феврале 
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0,8% против 0,7% месяцем ранее. Последний раз такой 
уровень был достигнут в апреле 1998 года, и это являет-
ся еще одним подтверждением того, что страна посте-
пенно справляется с дефляцией.

Согласно прогнозу Банка Японии, в предстоящем 
фингоду, начинающемся в апреле 2014 года, инфляция 
без учета свежих продуктов питания в стране составит 
1,3%, в следующем фингоду — ускорится до 1,9%.

Уровень безработицы в Японии упал в прошлом меся-
це до 3,6%. Отношение числа вакансий к числу соиска-
телей повысилось до максимальных с июля 2007 года 
1,05, как и ожидалось, то есть работы в Японии сейчас 
больше, чем желающих ее получить.

Вместе с тем розничные продажи и потребительские 
расходы в Японии снизились, поскольку снежные бури в 

феврале заставили многих потребителей чаще оста-
ваться дома. Однако в марте уже появились признаки 
усиления обоих показателей перед ожидаемым 
повышением налога на потребление с 1 апреля.

Розничные продажи увеличились на 3,6% в феврале 
после январских 4,4%, хотя оказались лучше ожидав-
шихся экспертами 4,4%.

Потребительские расходы упали на 2,5%, показав 
первое сокращение за полгода, тогда как аналитики в 
среднем прогнозировали повышение на 0,1%. Траты на 
мебель и товары для дома взлетели на 25,4% в годовом 
выражении, на одежду и обувь — рухнули на 9,2%.
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 82. ПАТ СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 
УПРАВЛІННЯ

27

 83. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 18
 84. ТОВ СОКРАТ КАПІТАЛ 50
 85. ЗАТ СОЮЗАВТО 45
 86. ПрАТ СПЕЦБУД 5
 87. ПАТ СПЕЦТЕХСКЛО 32
 88. ПАТ СПЕЦТЕХСКЛО А 34
 89. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КЛАСИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ"
16

 90. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 611 11
 91. ПрАТ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611 12
 92. ПрАТ ТАНАИС 44
 93. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 18
 94. ПАТ ТОДЕФ 49
 95. ПрАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 

БОРОДИНСЬКИЙ
43

 96. ТОВ ТРІСЕЛЬ 31
 97. ПАТ УIФК-АГРО 30
 98. ПрАТ УКРТРАНС - МИКОЛАЇВ 44
 99. АТ УТКІВСЬКЕ ВІДГОДІВЕЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
37

 100. ПрАТ ФК СОКРАТ 12
 101. ПрАТ ФОТО ТАВРІЇ 41
 102. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 48
 103. ПАТ ЧЕРНIГIВСЬКА СПМК-604 28
 104. ПрАТ ЧЕРНІГІВРИБГОСП 31
 105. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА 

СТАНЦІЯ
31

 106. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД "АГРОМАШ" 46
 107. ПАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ 

КАР’ЄР
45

 108. ПрАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АТП 15167 6

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


