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Фондової Біржі «ІННЕКС»

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів акціонерного 

товариства
Повне найменування товариства: ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ 

тОВаристВО «ПЕрЕЯсЛаВ-ХМЕЛьНицький За-
ВОД ПрОДтОВарІВ»Місцезнаходження товариства згідно Стату-
ту: 08400, Україна, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул.  Со-
лонці, 31

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Переяслав-Хмельницький завод 

продтоварів» повідомляє Вас, що 22 квітня 2015 року о 11-00 за адресою: 
08400, Україна, київська область, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. солонці, 31, в приміщенні конференц-залу адміністративного 
корпусу відбудуться Загальні збори акціонерів товариства 

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

Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Переяслав-1. 
Хмельницький завод продтоварів».

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Переяс-2. 
лав-Хмельницький завод продтоварів».

Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Переяс-3. 
лав-Хмельницький завод продтоварів».

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 4. 
ПрАТ «Переяслав- Хмельницький завод продтоварів» за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПрАТ«Переяслав- 
Хмельницький завод продтоварів» за 2014 рік.

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продто-5. 
варів» за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядо-
вої ради ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» за 2014р.

Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Переяслав- Хмельницький завод продто-6. 
варів» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізій-
ної комісії ПрАт «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» за 2014р.

Затвердження Річного фінансового звіту, балансу ПрАТ «Переяслав- 7. 
Хмельницький завод продтоварів» за 2014 рік

Розподіл прибутку/збитків ПрАТ «Переяслав- Хмельницький завод 8. 
продтоварів» за 2014 рік.

Затвердження основних напрямів діяльності ПрАТ «Переяслав-9. 
Хмельницький завод продтоварів» на 2015 рік.

Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» буде проводитись з 
9-30 до 10-45 в приміщенні конференц-залу адміністративного корпусу за міс-
цем проведення Загальних зборів акціонерів товариства, за адресою: 08400, 
Україна, Київська область м. Переяслав-Хмельницький, вул.Солонці, 31.

Реєстрацію учасників Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Переяслав-
Хмельницький завод продтоварів» буде проводити реєстраційна комісія.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне письмове повідомлен-
ня про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Переяслав-Хмельницький 
завод продтоварів», складений станом на 16 березня 2015 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів», складається 
на дату 16 квітня 2015року, тобто станом на 24 годину за три робочих дні до 
22 квітня 2015 року — дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Переяслав-
Хмельницький Завод продтоварів» необхідно мати:

- акціонеру, який зареєстрований в переліку акціонерів ПрАТ ««Переяс-
лав-Хмельницький завод продтоварів» на 16 квітня 2014 року — паспорт;

- представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно вимог за-
конодавства України та паспорт представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних збо-
рах акціонерів ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» пода-
ються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішення з питань порядку денного Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів», акціонери можуть за 
місцезнаходженням ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» 
за адресою: 08400, Україна, Київська область, м.Переяслав-Хмельницький, 
вул.Солонці, 31, адміністративний корпус, кабінет Голови правління, відпо-
відальна особа — Герасько Г.М. , щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 
16-00, та в день проведення Загальних зборів за тією ж адресою.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: /045/ 675-46-10.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2014 рік (тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 30765 34477
Основні засоби 24140 24987
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 985 2983
Сумарна дебіторська заборгованість 1738 1927
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Нерозподілений прибуток (18257) (12850)
Власний капітал 20556 20556
Статутний капітал 4135 4135
Довгострокові зобов'язання 5525 5525
Поточні зобов'язання 18806 17111
Чистий прибуток (збиток) (5407) (4447)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  16 541200 16 541200
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) 

8 60

Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства  

«Переяслав-Хмельницький завод продтоварів».
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ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ПОЛюс»

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 
«Полюс».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Маяковського, 5-в.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «24» квітня 2015 року 

о 15-00 годин за адресою: : м. київ, вул. Маяковського, 5-в, зал засі-
дань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 14-00 до 14-50 годин у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — «20» квітня 2015 р. станом на 24 годину. 

Перелік питань,  
що виносяться на голосування (Порядок денний)

1.Обрання голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії. За-
твердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціоне-
рів.

2.Звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності 
Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4.Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комі-
сії та балансу Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Визначення 
основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014рік. Прийняття рі-
шення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивіден-
дів.

7.Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

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

Показник Період Показник Період
звіт-
ний

2014 р.

попе-
редній 
2013 р.

звітний
2014 р.

попе-
редній
2013 р.

Усього активів 50349 50408 Статутний капітал 240,7 240,7
Основні засоби 42520 40020 Довгострокові 

зобов’язання
 --  --

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції

-- -- Поточні 
зобов’язання

908 1111

Запаси 100 88  - - -
Сумарна 
дебіторська 
заборгованість

4185 Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

22928 22928

Грошові кошти 
та їх еквіваленти

249 5486 Кількість викупле-
них власних акцій 
(шт.)

-- --

Чистий прибуток 
/ збитки/

3590 5320 Загальна сума 
коштів, витрачених 
на їх викуп

-- --

Власний капітал 42730 42730 Чисельність 
працівників

34 34

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам — 
паспорт, представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 
а що до кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів.Пропозиція подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища /найменування/ акціонера, який вно-
сить її, кількості, типу або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання Наглядовій раді за місцем знаходженням Товариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 години за 
адресою: м. Київ,вул. Маяковського, 5-в, бухгалтерія, а в день про-
ведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадо-
вою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, є секретар правління Паніцької Галини 
Іванівни(приймальня). Довідки за телефоном:(044) 515-25-98.

Наглядова рада Товариства 

 ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ДОЛиНка»

код ЄДрПОУ 00413400
місцезнаходження: 

68253, Одеська область, Саратський район, с. Долинка,
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться « 23 »квітня 2015 року о 12: 30 годині
за адресою: 68253, Одеська область, саратський район, с.Долинка, 

вул. Леніна ,приміщення будинку культури, актовий зал.
Порядок денний 

( перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку веден-

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

діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Визначення напрямків роботи на 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

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

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 
2014 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік. 
Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
9. Про переобрання Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової 
ради Товариства. Уповноваження особи на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради.

10. Про зміни в структурі Виконавчого органу Товариства.
11. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства 

та Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноваження особи 
на підписання внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративно-
го управління Товариства у нової редакції.

12. Про затвердження Статуту Товариства у нової редакції. Упо-
вноваження особи на підписання Статуту Товариства у нової редак-
ції.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності 
згідно діючого законодавства України.

Основні показники 
фінансово- господарської діяльності 

Пат  «Долинка» (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 36852 38151
Основні засоби 30384 10796
Довгострокові фінансові інвестиції - 23063
Запаси 3489 3917
Сумарна дебіторська заборгованість 826 219
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 53
Нерозподілений прибуток 1453 1559
Власний капітал 8188 8194
Статутний капітал 6506 6506
Довгострокові зобов`язання 7113 7260
Поточні зобов`язання 21551 22697
Чистий прибуток (збиток) -6 2151
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26024000 26024000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів , витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

162 158

Реєстрація учасників Зборів відбудеться «23 » квітня 2014 р. з 11: 00 до 
12 : 15 години за пред’явленням паспорта (для представників акціоне-
рів  – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та 
паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно з даними 
реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 24:00 го-
дину « 17» квітня 2015 року. 

Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріала-
ми для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68253, 
Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ПАТ «Долин-
ка» кабінет № Бухгалтерія, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години. 
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Го-
ловний бухгалтер - Самокіш Олена Федорівна.

тел.(0248) 47-4-45  Наглядова Рада
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ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ЗаВОД «артЕМПОЛІЗВарюВаННЯ»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова 2/10) повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів відбудуться «09» квітня 2015 року о 
10:00 за адресою: м. київ, вул. Мельникова 2/10, технічний кабінет 
ДаХк «артем»

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів  

ПрАТ  «Завод«Артемполізварювання»
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності ПрАТ «Завод«Артемполізварювання» за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Директора

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Завод«Артемполізварювання» 
за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради товариства.

4. Розгляд звіту ревізійної комісії ПрАТ «Завод«Артемполізварювання» 
за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства 
за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової 
звітності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновку ревізійної комісії товариства

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Завод«Артемполізварювання» за 
2014 рік

6. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Завод«Артемполізварю-
вання» за 2014 рік.

7. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за акці-
ями ПрАТ «Завод«Артемполі зварю вання».

8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Завод«Артем полі зварю-
вання»

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради ПрАТ «Завод«Артемполізварювання»

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 6010 6023
Основні засоби 279 304
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 257 257
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 23
Нерозподілений прибуток (1328) (1342)
Власний капітал (996) (1010)
Статутний капітал 228 228
Поточні зобов’язання 6996 7030
Чистий прибуток (збиток) 21 (4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 912000 912000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Реєстрація учасників зборів з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — 06.04.2015 рік
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних 

зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий 
час в робочі дні за адресою: м. Київ вул. Мельникова 2/10, приміщення 
товариства, приймальня. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення з документами — директор Коваль Д.Т. телефон для дові-
док — (044)481-26-06. 

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

Директор
Прат  «Завод«артемполізварювання»   Д.т. коваль

Шановні акціонери!

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«тЕрНОПІЛьський МОЛОкОЗаВОД» 

(далі — Товариство), місцезнаходження Товариства: Тернопіль, 
вул.  Лозовецька, 28, повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2014 року о 10.00 год. за адресою: 
м. тернопіль, вул. Лозовецька, 28, в приміщенні їдальні товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах 
розпочнеться 21 квітня 2014 року об 9.00 год. та закінчиться об 9-45 год. 
за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде 
складений станом на 24 годину 15 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
4. Звіт правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-

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

ми розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення 
та надання відповідних повноважень.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що засвідчує 
особу (паспорт), а представники акціонерів додатково повинні мати доку-
мент (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і 
засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства .

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою зая-
вою, у робочі дні з 10 години до 12 години кожного понеділка, за місцезна-
ходженням Товариства, у кабінеті голови правління, звертатись до відпо-
відальної особи — начальника юридичної служби Редька В.О., а у день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Довідки за 
телефоном: (0352) 56-12-01.

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

Найменування показника Період
Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 216 574 167 084
Основні засоби 118 585 97 483
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ----
Запаси 51 004 15 700
Сумарна дебіторська заборгованість 37 372 33 530
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 068 1 164
Нерозподілений прибуток 20 328 14 766
Власний капітал 97 045 76 911
Статутний капітал 15 000 15 000
Довгострокові зобов’язання 66 881 49 728
Поточні зобов’язання 52 648 40 445
Чистий прибуток (збиток) 20 328 14 766
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375 000 000 375 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 489 1 437

Голова правління  В.В. ковальчук

Пат «УкртраНсГаЗ», код ЄДРПОУ 30019801, відповідно 
до Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» №20 від 17.03.2015 року повідомляє:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Това-
риства Насвіщука Сергія Васильовича та Пономаренка Олександра Воло-
димировича.

2. Обрати членами Наглядової ради Товариства: 
Білана Олександра Михайловича — начальника Управління відносин 

власності Міненерговугілля України (за згодою та за умови дотримання 
ним вимог ст.7 Закону України «Про запобігання і протидії корупції» та ст.16 
Закону України «Про державну службу»);

Пономаренко Олександра Вікторовича — начальника Управління пра-

вової політики Міненерговугілля України (за згодою та за умови дотриман-
ня ним вимог ст.7 Закону України «Про запобігання і протидії корупції» та 
ст.16 Закону України «Про державну службу»);

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з головою та членами Ревізійної комісії Товариства (додаються).

4. Уповноважити Президента Товариства або особу, що здійснює його 
повноваження, підписати:

договори з членами Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту 
та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 13.10.2014 №14 з урахуванням обмежень, встановлених чинним 
законодавством;

договори з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, відповід-
но до затверджених у пункті 3 цього рішення умов.
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ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«чЕрНІГІВський ЗаВОД «МЕтаЛІст»

(код за ЄДРПОУ 02972523, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 7, 
м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення загальних зборів акціоне-
рів 21 квітня 2015 року о 15:00 годині за адресою: вул. Промислова, 
буд. 7, м. чернігів, 14017 (зал засідань в головному корпусі на 3 по-
версі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде 
проводитись 21 квітня 2015 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення 
загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, а представнику акціонера — також довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної осо-
би, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що 
підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий доку-
мент юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які 
мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах: 15 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 

2014 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2014 рік. 

7. Покриття збитків 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники 

можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою вул. Промисло-
ва, буд. 7, м. Чернігів, 14017 (в адміністративному приміщенні) у робочі дні 
з 10:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна по-
садова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: дирек-
тор Ільїн Михайло Анатолійович, тел. (04622) 4-40-60. 

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього активів 2290 2293
Основні засоби 1861 1762
Довгострокові фінансові інвестиції 84 84
Запаси 237 327
Сумарна дебіторська заборгованість 98 114
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 4
Нерозподілений прибуток -767 -816
Власний капітал 1852 1803
Статутний капітал 673 673
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 421 481
Чистий прибуток (збиток) -152 -11
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2693848 2693848
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

Наглядова рада Пат «чЗ «Металіст»

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ФОНДОВІ тЕХНОЛОГІЇ УкраЇНи»

код за ЄДрПОУ: 32980628
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «24» квітня 
2015 року за адресою: м. київ, вул. червоноармійська, б.57/3, 4 по-
верх, кім. 5. Початок зборів — 12 год. 00 хв. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 11 год. 20 хв. до 11 год. 50 хв. Для реєстрації та участі в загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «ФТУ» необхідно мати при собі: документ, що 
посвідчує особу акціонера або представника акціонера; довіреність на 
право участі в загальних зборах (для представників акціонерів), оформле-
ну відповідно до вимог діючого законодавства.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: «20» квітня 2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

Обрання лічильної комісії.1. 
Звіт Виконавчого органу про роботу Товариства у 2014 році. Затвер-2. 

дження звітів та висновків Виконавчого органу. Затвердження результатів 
діяльності Товариства за звітний період;

Звіт Наглядової ради про роботу Товариства у 2014 році. Затвер-3. 
дження звітів та висновків Наглядової ради.

Затвердження річного звіту за 2014 рік , розподіл прибутку та збитків 4. 
Товариства.

Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.5. 
Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 6. 

протягом наступного року.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документа-
ми, що будуть розглянуті на зборах, можна ознайомитись звернувшись до 
Голови Наглядової ради ПАТ «ФТУ» Василенко Л. О. Пропозиції щодо по-
рядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: 03680, 
м.  Київ, вул. Червоноармійська, б. 57/3, тел. для довідок (044) 206-01-05.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
2014 2013

Усього активів 1 035 840 306 740
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 29 178 3 639
Грошові кошти та їх еквіваленти  1 1
Нерозподілений прибуток 862 232 274 653
Власний капітал 993 230 289 233
Статутний капітал 90 000 14 580
Довгострокові зобов’язання 0 3
Поточні зобов’язання 42 610 17 504
Чистий прибуток (збиток) 587 579 222 155
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 284 049 14 580 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Голова Наглядової ради ПАТ «ФТУ» Василенко Л. О.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ___________        черно Олена Ігорівна

(підпис)      (ініціали та прізвище керівника) 
18.03.2015 р.

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», код ЄДРПОУ 30019801, відповідно до 
Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного то-
вариства «УКРТРАНСГАЗ» №20 від 17.03.2015 року повідомляє:

1. Достроково припинити повноваження голови та членів Реві-
зійної комісії Товариства: Богословського С.Б., Федорійчука Я.П., 
Купрієнко Н.О.

2. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Свіріна Вади-
ма Володимировича, директора Департаменту внутрішнього  

аудиту Компанії;
та членами Ревізійної комісії Товариства:
Богословського Сергія Борисовича, начальника управління Де-

партаменту внутрішнього аудиту Компанії;
Федорійчука Ярослава Петровича, начальника відділу Депар-

таменту внутрішнього аудиту Компанії;
Лаврушко Олену Анатоліївну, заступника начальника управлін-

ня Департаменту внутрішнього аудиту Компанії;

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«УкртраНсГаЗ»
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ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ЗаВОД «ФрЕГат»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів  
Збори відбудуться 23 квітня 2015 року о 10.00 год. за адресою: вул.  ко-
рабельна, 50, I поверх, актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська 
область

Реєстрація учасників Загальних зборів 23 квітня 2015 року з 08-00 до 
09-30 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 19 квітня 2015р. у порядку, встановлено-
му законодавством про депозитарну систему України. 

Порядок денний:
1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2014 році та його за-

твердження.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності 

Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумка-

ми роботи у 2014 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну 
та порядку виплати дивідендів.

6. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяль-
ності Товариства на 2015-2016 роки.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
його викладення та затвердження в новій редакції.

8. Про схвалення значних правочинів Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціоне-

рам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адре-
сою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Корабельна, 50, 
ПАТ «Завод «Фрегат».

Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25
Основні показники фінансово – господарської діяльності 

Пат «Завод «Фрегат» (тис.грн.) 
Найменування показника 2014 рік 2013 рік

Усього активів 161 790 172 314
Основні засоби (залишкова вартість) 82 899 104 455
Довготривалі фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33 731 34 031
Сумарна дебіторська заборгованість 33 741 28267
Грошові кошти та їх еквіваленти 494 819
Нерозподілений прибуток (4 673) 57 154
Власний капітал 15 611 98 870
Статутний капітал 10 967 10 967
Довгострокові зобов’язання 113 850 56 281
Поточні зобов’язання 32 329 17 163
Чистий прибуток (збиток) (64 046) (6 435)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 43 868 200 43 868 200 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 477 622
*Данні за 2013 рік скореговані згідно положень П(сбО) № 6 «Ви-

правлення помилок та зміни в фінансових звітах»
Правління.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗакритЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«рУр ГрУП с.а.» 

(м. Київ, вул. Червоноармійська, 92) повідомляє Вас, що 27 квітня 
2015 року о 10.00 годині за адресою: м. київ, вул. червоноармій-
ська, 92, каб. № 1 відбудуться річні загальні збори акціонерів Товари-
ства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
27 квітня 2015 року з 09.00 до 9.50 год. за вказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 21.04.2015 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 

2014 році.
6. Затвердження нової редакції статуту Товариства.
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства (м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1) у ро-
бочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9.00 до 13.00 та 14.00 до 
18.00) та в доступному місці. Посадовою особою товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бух-
галтер Шманай О.В.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів — документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (доручення).

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

Найменування показника період 
звітний 
(2014р.)

попередній 
(2013р.)

Усього активів    202048   207930
Основні засоби   31058  23231
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси  36835   62016
Сумарна дебіторська заборгованість    112972   88062
Грошові кошти та їх еквіваленти   4150   21439
Нерозподілений прибуток 3110   7179
Власний капітал 8820   13182
Статутний капітал   1583   1583
Довгострокові зобов’язання   4507   4507
Поточні зобов’язання 188272  189468
Чистий прибуток (збиток) (4069) 1158
Середньорічна кількість акцій (шт.)   1583000   1583000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

  -   -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

  -   -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  323  323

Генеральний директор Зат «рУр ГрУП с.а.»

Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос» (код за 
ЄДРПОУ 23712217, місцезнаходження: 09102, Київська обл., м. Біла Церк-
ва, вул. Храпачанська, 70 б), повідомляє про скликання загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос», які 
відбудуться 20 квітня 2015 року об 11.00 год. за адресою: 01013, м. київ, 
пров. Деревообробний, 3.

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів.
3. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 

10% від суми активів за даними річної фінансової звітності, а саме: кредит-
них договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики, банківського 
вкладу (депозиту) та/або інших договорів, з будь-якими фінансовими чи 
банківськими установами або іншими фізичними чи юридичними особами.

4. Про визначення особи, уповноваженої діяти від ПрАТ «Компанія Ін-
терлогос» під час вчинення значних правочинів. 

5. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія 
Інтерлогос».

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Дерево-
обробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год., 
звертатись до Генерального директора Зоріна Геннадія Петровича.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення 
зборів: з 10.00 год. до 10.55 год., у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 14 квітня 2015 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або пред-
ставника;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
телефон для довідок: 286-60-65, 

Генеральний директор Г.П. Зорін

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «кОМПаНІЯ ІНтЕрЛОГОс» 
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До відома акціонерів Прат «компанія Ензим»!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 00383320, місцезнаходження: 
79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232), нада-
лі — Товариство, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товари-
ства відбудуться 21 квітня 2015 року за адресою: м. Львів, вул. Личаків-
ська, 232 (адміністративний корпус, 1-й поверх, актовий зал).

Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представни-
ків буде проводитися з 10.00 до 10.45 год., за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів, складається станом на 24.00 год. 15 квітня 2015 року

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. 
(обідня перерва з 12.30 до 13.30 год.), а також у день зборів, за адресою: 
м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля адміністративного корпусу, 1-й по-
верх, кабінет юридичної служби). Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Директор (з правових питань) Мужи-
ло  О.С. телефон для довідок: (032) 2989123.

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

рів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних 
напрямів діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2014 рік.

6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності 
(звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2014 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, прийняття пов’язаних із 

цим рішень.
9. Про внесення змін до положення про Раду директорів Товариства, 

положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори 
акціонерів Товариства, положення про Ревізора Товариства, Кодексу корпо-
ративного управління Товариства, прийняття пов’язаних із цим рішень.

10. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про обрання Ревізора Товариства. Про затвердження умов цивільно-

правового або трудового договору з Ревізором Товариства, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання такого договору.

12. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійсню-
ється на підставі наступних документів: для фізичних осіб-документ, що по-
свідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юри-
дичних осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

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

Найменування показника Період
Звітний
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього активів 325640 316405
Основні засоби 98775 99793

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «кОМПаНІЯ ЕНЗиМ»

До уваги акціонерів!
ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ЗаВОД тУт-

кОВськОГО» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ – 01431386, 
місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170) по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «24» квітня 
2015  року о 12-00 годині за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, 
вул.  Полтавська, 170, актовий зал № 1.

час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: 24.04.2015 року з 11-00 до 11-45 за місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «20» квітня 2015 року станом на 24 годину.

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

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про 
обрання лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту прове-
дення зборів. 

3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2014 році.

4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-

вої ради та ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті 

господарської діяльності Товариства в 2014 році. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній 

Усього активів 6220 6604
Основні засоби 5017 5234
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 893 1051
Сумарна дебіторська заборгованість 141 141
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 1
Нерозподілений прибуток -1210 -1065
Власний капітал 56 56
Статутний капітал 3000 3000
Довгострокові зобов’язання 620 620
Поточні зобов’язання 3754 3993

Чистий прибуток (збиток) -145 -487
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000 000 12 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 37
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріала-
ми та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в 
місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: 42004, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, приймальня № 1, звернувшись 
із заявою, складеною у довільній формі. Особа, відповідальна за ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами – Голова правління Рибак Володимир Іванович. 
Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстратором, де-
позитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку) та 
документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є під-
ставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про 
депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були де-
матеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом де-
позитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування 
рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав 
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій де-
позитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом 
одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ на-
лежних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, від-
критий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника 
(які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації, (в тому числі з 
питань ідентифікації особи акціонера), у разі невідповідності даних 
документа, що ідентифікує особу акціонера, даним зведеного облі-
кового реєстру власників цінних паперів (переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах), акціонеру необхідно 
ЗАВЧАСНО звернутися до зберігача для укладення договору про об-
слуговування рахунку в цінних паперах та/або внесення змін до да-
них про особу акціонера. 

Зберігач (депозитарна установа): ПАТ «Український професійний 
банк», м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Тел. 0 (44) 568-52-36.

Довідки за телефоном: 0 (5448) 7-85-99.
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Довгострокові фінансові інвестиції 75995 75995
Запаси 43979 36369
Сумарна дебіторська заборгованість 96845 96184
Грошові кошти та їх еквіваленти 4247 2361
Нерозподілений прибуток 147473 122870
Власний капітал 156562 131962
Статутний капітал 1273 1273
Довгострокові зобов’язання 305 20197
Поточні зобов’язання 13911 7889

Чистий прибуток (збиток) 24816 768
Середньорічна кількість акцій (шт.) 368893 368893
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) 339 349

Наглядова рада Прат «компанія Ензим».

(код ЄДРПОУ 14233966, місцезнаходження: вул. Коцюбинського, 58 
м. Чернігів, 14000)

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства 21 квітня 2015 року о 15:оо за адресою : м. чернігів , 
вул.  коцюбинського , 58 в приміщенні фотографії. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних збо-
рах відбудеться в день скликання зборів з 14.00 до 14-45 год. за місцем 
проведення. Дата та час складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь в Загальних зборах акціонерів — на 24 годину 
15.04.2015  року.

Для участі в зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів доручення на право участі та голосування на 
зборах.

Довіреність оформлена відповідно до вимог чинного законодавства. 
Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені не-
обхідно надати також документ, що підтверджує призначення його на 
посаду та установчий документ юридичної особи, що містить інформа-
цію про посадових осіб, які мають право на участь у зборах ( зведеного 
облікового реєстру власників цінних паперів) 21 квітня 2015 року.

Відповідальний за ознайомлення з документами — Барбаш А.І. 
телефон для довідок 04622 49250.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування 

 ( порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: 

обрання Лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвер-
дження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 
2014 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 
2014 рік . Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту ( річної фінансової звітності) Товари-
ства за 2014рік.

6. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2014році.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Прат «чернігівфото»
Найменування показника Звітний Попередній

Всього активів 641,6 677,4
Запаси 11,7 11,7
Сумарна дебіторська заборгованість 184,2 327,0
Грошові кошти та їхні єквіваленти 116 37,5
Нерозподілений прибуток 520,4 554,6
Власний капітал 106,9 110,3
Статутний капітіл 8,6 8,6
Поточні зобов’язання 5,7 3,9
Чистий прибуток(збиток) 60,3 37,6
Середньорічна кількість акцій 86078 86078
Чисельність працівників на кінець періоду 6 6

Директор  барбаш с.В.

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «чЕрНІГІВФОтО»

Повідомлення про проведення чергових річних Загальних Зборів 
акціонерів ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа 

«киЇВськЕ сПЕцІаЛІЗОВаНЕ бУДІВЕЛьНО-
МОНтажНЕ УПраВЛІННЯ № 1» 

(надалі-Товариство), код ЄДРПОУ 03450264, зареєстроване: 03187 
м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 20-А.Чергові річні загальні збори акціо-
нерів відбудуться 21 квітня 2015 року о 15-00 за адресою: м. київ, вул. кле-
манська, 5, (1 поверх, кабінет №1).Дата та час реєстрації акціонерів та їх 
представників: 21 квітня 2015 року з 14:00 до 14:55.Дата та час відкриття 
Зборів: 21 квітня 2015 року об 15:00.Місце реєстрації акціонерів та проведен-
ня Зборів: м. Київ, вул. Клеманська, 5, (1 поверх, кабінет №1).Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квіт-
ня 2015 року (станом на 24 годину).Для реєстрації учасникам необхідно при 
собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника 
(паспорт), представникам акціонерів — фізичних та юридичних осіб — до-
датково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноважен-
ня представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Обрання Голови та секретаря чергових річних Загальних Зборів акці-

онерів ПАТ «КСБМУ № 1».
2. Обрання Голови та членів Лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «КСБМУ №1» за 2014 рік та його затвердження .
4. Звіт Наглядової ради Товариства про фінансово-господарську діяль-

ність товариства у 2014 році та його затвердження. 
5. Звіт Ревізійної комісіі Товариства про фінансово-господарську діяль-

ність товариства у 2014 році та його затвердження. 
6. Затвердження фінансового річного звіту і балансу Товариства за 

2014 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2014 рік. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затверджен-

ня його планів на 2014 рік. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 3 341,4 1953,9

Основні засоби 2 513,1 1213,2
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 412,2 268,2
Сумарна дебіторська заборгованість 415,0 447,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 25,0
Нерозподілений прибуток -- --
Власний капітал -- --
Статутний капітал 2717,0 2717,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2139,1  801,4
Чистий прибуток (збиток) -1499,9 -1527,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 867 900 10 867 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---  ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна 
ознайомитися у робочі дні, робочий час (з 9 до18) за адресою: м. київ, 
вул.  клеманська, 5, кабінет №1. Посадова особа Товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Шкаровська Оксана 
Віталіївна, тел.: +38 /044/ 502-61-41, а у день проведення загальних зборів 
акціонерів з документами можна ознайомитись у місці їх проведення за 
адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 5, 1 поверх, кабінет №1. Пропозиції щодо 
порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій фор-
мі не пізніш як за 20 днів, згідно Статуту Товариства та Закону України «Про 
акціонерні товариства», до скликання зборів за адресою: 02081 м. Київ, 
вул.  Клеманська, 5, ПАТ «КСБМУ №1» — Генеральному директору Чащину 
Юрію Анатолійовичу.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах — 15 квітня 2015 року (станом на 24 годину).

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КСБМУ № 1» опубліковано в Газеті «Відомості НКЦПФР» телефони 
для довідок: Емітент: Пат «ксбМУ № 1» — тел./факс: +38 (044) 502-61-41. 
адреса Емітента — 02081 м. київ, вул. клеманська, 5.Зберігач 
тОВ  «Фінтайм»: +38 (044) 581-65-56.Особи, зазначені нижче, підтверджу-
ють достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнають, 
що вони несуть відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор    чащин ю.а. 
Головний бухгалтер    Яровенко Н.с.
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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 «ПЕрШий 
IНВЕстицIйНий баНк»

2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Московський 

проспект, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса kaydanyuktm@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pinbank.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК» припинено повноваження Голови Правлiння Малкiна Олега Олек-
сандровича (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Повноваження були припиненi 
у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та членiв Правлiння 
(вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» члени 
Правлiння обираються строком на 3 роки). Особа перебувала на посадi 
3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Малкiн О.О. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» припинено повноваження члена Правлiння заступника Голови 
Правлiння Полонської Елiни Генрiхiвни (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). По-
вноваження були припиненi у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голо-
ви та членiв Правлiння (вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» члени Правлiння обираються строком на 3 роки). Особа перебувала на 
посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Полон-
ська  Е.Г. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» припинено повноваження члена Правлiння заступника Голови Правлiння 
Сахно Свiтлани Володимирiвни (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Повноважен-
ня були припиненi у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та членiв 
Правлiння (вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 
члени Правлiння обираються строком на 3 роки). Особа перебувала на посадi 
3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Сахно С.В. акцiями 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» припинено повноваження члена Правлiння заступника Голови 
Правлiння Приходько Свiтлани Вiкторiвни (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). По-
вноваження були припиненi у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голо-
ви та членiв Правлiння (вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» члени Правлiння обираються строком на 3 роки). Особа перебувала на 
посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Приходь-
ко  С.В. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» припинено повноваження члена Правлiння заступника Голови Правлiння 
Оначенка Сергiя Володимировича (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Повнова-
ження були припиненi у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та 
членiв Правлiння (вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» члени Правлiння обираються строком на 3 роки). Особа перебувала на 
посадi 7 мiсяцiв. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не нада-
ла. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оначен-
ко  С.В. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» припинено повноваження члена Правлiння головного бухгалтера 
Колесник Iрини Вiкторiвни (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Повноваження 
були припиненi у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та 
членiв Правлiння (вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» члени Правлiння обираються строком на 3 роки). Особа перебувала 
на посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Колесник I.В. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» припинено повноваження члена Правлiння начальника служби без-
пеки Коляди Василя Петровича (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Повно-
важення були припиненi у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Го-
лови та членiв Правлiння (вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» члени Правлiння обираються строком на 3 роки). 

Особа перебувала на посадi 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Коляда В.П. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» не володiє. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» об-
рано Головою Правлiння Малкiна Олега Олександровича (протокол №70 
вiд 16.03.2015р.). Особа обрана на посаду строком на 3 роки. Згоду на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Малкiн О.О. акцiями ПАТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: з 01.08.2007 — по теперiшнiй час — Голова 
Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» обра-
но членом Правлiння заступника Голови Правлiння Полонську Елiну Генрiхiвну 
(протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Особа обрана на посаду строком на 3 роки. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Полонська Е.Г. акцiями 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 20.09.2007 — по теперiшнiй час — за-
ступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» обра-
но членом Правлiння заступника Голови Правлiння Сахно Свiтлану 
Володимирiвну (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Особа обрана на посаду 
строком на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Сах-
но С.В. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. Посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 13.11.2007 — по теперiшнiй 
час — заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» обра-
но членом Правлiння заступника Голови Правлiння Приходько Свiтлану 
Вiкторiвну (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Особа обрана на посаду строком 
на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Приходь-
ко  С.В. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. Посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.08.2007 — по теперiшнiй 
час — заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» об-
рано членом Правлiння заступника Голови Правлiння Оначенка Сергiя Во-
лодимировича (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Особа обрана на посаду 
строком на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Оначенко С.В. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 14.04.2008 — 
по 15.04.2009 — начальник вiддiлу розвитку мережi банку управлiння по 
роботi з мережею банку, з 16.04.2009 — по 01.04.2012 — директор Захiдної 
дирекцiї з розвитку бiзнесу, з 02.04.2012 — по 05.11.2013 — директор де-
партаменту з розвитку бiзнесу, з 06.11.2013 — по теперiшнiй час — заступ-
ник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» об-
рано членом Правлiння головного бухгалтера Колесник Iрину Вiкторiвну 
(протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Особа обрана на посаду строком на 3 роки. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Колесник I.В. акцiями 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 17.07.2001 — по теперiшнiй час — го-
ловний бухгалтер ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» вiдповiдно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» об-
рано членом Правлiння начальника служби безпеки Коляду Василя Петро-
вича (протокол №70 вiд 16.03.2015р.). Особа обрана на посаду строком на 
3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Коляда В.П. 
акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 16.03.2007 — по теперiшнiй 
час — начальник служби безпеки ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

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 Приходько свiтлана Вiкторiвна
Заступник Голови Правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.03.2015
(дата)
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ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ЛЕбЕДиНський аВтОтраНс 15942», 
місцезнаходження якого: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Лені-

на, 78 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі — Загальні збори») 24 квітня 2015р. року о 13.00 го-
дині за адресою: 42200, м. Лебедин, вул. Леніна, 78 (актовий зал това-
риства). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здій-
снюватися 24 квітня 2015р. за вищевказаною адресою з 11-30 до 12-45.

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження поточного звіту ліквідаційної комісії про стан ліквідації 

Товариства.
4. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства. 
5. Затвердження річного звіту товариства за 2014р. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014р. з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
8. Про продовження строку проведення ліквідаційної процедури Това-

риства. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014р.

Попередній 
2013р.

Усього активів 837,2 2249,0
Основні засоби 755,0 1747,0
Довгострокові фінансові інвестиції 2,0 2,0
Запаси 18,2 16,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1,4 39,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 58,7 404,4
Нерозподілений прибуток (збиток) 117,2 55,0
Власний капітал 826,8 2003,7
Статутний капітал - 313,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10,4 245,3
Чистий прибуток (збиток) 117,2 55,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1255334 1255334
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду.

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 -

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів — станом на 24.00год. 20 квітня 2015р. Учасни-
кам зборів при собі необхідно мати паспорт, уповноваженим особам — 
паспорт та доручення на право участі у зборах. Від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів, акціонери, за їх письмовим запитом, 
можуть особисто або через представників, повноваження яких належним 
чином підтверджені ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з порядку денного та з проектом (проектами) рішення з пи-
тань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (42200, Сумська 
обл., м.Лебедин, вул. Леніна, 78 (кабінет голови ліквідаційної комісії) що-
денно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 
12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загaльних зборів — 
також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення акціонерів із зазначеними документами є голова ліквідаційної комі-
сії Шумило М.С.). У письмовому запиті акціонера обов’язково 
зазначається прізвище, ім’я та по-батькові акціонера, кількість (тип) на-
лежних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового 
реєстру). телефон для довідок: (05445)  2-13-70.

скликає загальні збори акціонерів 20.04.2015р. о 11.00 за адресою: 
Херсонська обл., с.чорнобаївське, Миколаївське шосе, 10 км, з таким 
порядком денним:

1.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товари-
ства за 2014рік. 

2.Принняття рішень за наслідками розгляду звітів наглядової ради та 
ревізійної комісії. 

3.Затвердження річного звіту та розподіл коштів за результатами діяль-
ності товариства в 2014р. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  — 14.04.2015р. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів 

за адресою товариства. 
Реєстрація учасників зборів — з 10.15 до 10.50 у день проведення збо-

рів за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам — 
паспорт та довіреність. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014-2013 роки (тис. грн.)

Усього активів 470/469. Основні засоби 441/437. Запаси 19/19. Сумарна 
дебіторська заборгованість 3/14. Грошові кошти 6/0. Статутний капітал 
117/117. Непокритий збиток -545/ -556. Поточні зобов’язання 9/19. Прибуток 
11/2. Вартість чистих активів 461/450.

Директор Пат «Херсонське атП 16560»  Моцак В.М.

 Пат «ХЕрсОНськЕ атП 16560»

Шановний акціонер!
ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 

«ДЗЕржиНський ХЛІбОкОМбІНат» 
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. 

Збори відбудуться : 29.04.2015р. о 12.00. Час реєстрації учасників : з 
10.00. до 11.45.

Місцє проведення зборів : 85200, Донецька обл.., м.Дзержинськ, 
вул.Херсонська, 28. 

Дата складання переліку акціонерів для оповіщення акціонерів про 
проведення загальних зборів — 20.03.2015 р. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь 
в загальних зборах – 23.04.2015 р. 24 год.00хв.

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

них зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014рік.
3. Звіт наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 

рік та його затвердження.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії по річному звіту та балансу Това-

риства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутків, терміну та порядку ви-

плати дивідендів за 2014 рік.
7. Затвердження плану фінансово-господарської діяльності Товари-

ства на 2015 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-

вариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціоне-
рів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
ОсНОВНІ ПОкаЗНики ФІНаНсОВО-ГОсПОДарськОЇ ДІЯЛьНОстІ 

ПІДПриЄМстВа (тис.грн.)
Найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 5641 6556
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2831 2956
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2132 2046
Сумарна дебіторська заборгованість 442 1001
Грошові кошти та їх еквіваленти 224 260
Власний капітал 3699 3318
Статутний капітал 1776 1776
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 399 18
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1942 3238
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,05363 0,00014
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,05363 0,00014

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7104000 7104000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 199 214

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тися в правлінні товариства за вищевказаною адресою до початку загаль-
них зборів.Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з матеріалами — голова правління Рибак І.А.

Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати докумен-
ти, що підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

телефон для довідок — 06247-3-61-38
Голова Правління Прат «Дзержинський хлібокомбінат» І.а.рибак
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(код ЄДрПОУ 02494973)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

29 квітня 2015 року о 12. год. 00 хв. за адресою: м. Харків, вул. 23  серп-
ня, 20-а, 2 пов. , конференц — зал. Реєстрація учасників зборів відбу-
деться 29.04.2015 року з 11.00 до 11.50 за місцем проведення зборів

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово — господар-

ської діяльності у 2014 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2014 році.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за підсумками роботи у 

2014 році.
5. Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу То-

вариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку за 2014 рік, визначення терміну і порядку виплати 

дивідендів.
7.Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися то-

вариством до наступних загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у за-

гальних зборах — 23 квітня 2015 року станом на 24.00
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-

свідчує особу — паспорт, представникам акціонерів — доручення, оформле-
не відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Довідки для акціонерів за телефоном: (057) 340-24-27 ; 340-96-67

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства станом

на 31.12.2014 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 28378 31138
Основні засоби, нематеріальні активи 14657 14986
Довгострокові фінансові інвестиції 14 14
Запаси 2855 5175
Сумарна дебіторська заборгованість 6237 4689
Грошові кошти та їх еквіваленти 3734 5967
Нерозподілений прибуток 19667 23375
Власний капітал 21024 24732
Статутний капітал 7 7
Довгострокові зобов’язання та забезпечення 4028 4028
Поточні зобов’язання 3326 2378
Чистий прибуток(збиток) (1708) 3227
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13629 13629
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб ) 157 180

Голова Наглядової  ради Волошин артем Павлович

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ІНститУт ХаркІВський ПрОМтраНсПрОЕкт»

(код ЄДРПОУ 03119397, місцезнаходження: Черкаська обл., 
м. Ватутіне, вул. Кірова, 28)

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 26 квітня 2015 р. об 11.00 за адресою: черкаська обл., 
м. Ватутіне, вул. кірова, 28, актова зала.

Порядок денний:
1 Обрання робочих органів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт ген. директора про підсумки діяльності та прийняття рішення 

по ньому. 

3. Звіт ревізора та висновок по річному звіту та балансу, затвер-
дження їх, а також порядку розподілу прибутку і збитків.

4. Звіт наглядової ради та його затвердження.
Реєстрація учасників загальних зборів з 10.00 до 10.45.
Дата складання переліку акціонерів, для участі у зборах на 24 год. 

20.04.2015 р.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 8 до 12 год. у 
відповідальної особи Стрижака В.В. за адресою: Черкаська обл., м. Ва-
тутіне, вул. Кірова, 28, каб. 2. телефон для довідок: (04740) 6-10-86.

Прат «ВатУтІНськЕ аВтОтраНсПОртНЕ ПІДПриЄМстВО 17163» 

Повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа «МаЛьВи»
Приватне акціонерне товариство «Мальви»,( Код за ЄДРПОУ 

05468140), що знаходиться за адресою: 08150, Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Боярка, вул. Вокзальна, 15 (далі — Товари-
ство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 13 годині 00 хв, за 
адресою: київська обл. , місто боярка, вул. Вокзальна, буд. № 15, 
кімната 3. 

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збо-
ри, о 12 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 12 годині 45 хв. Реєстрація 
буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні нада-
ти документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів — доку-
мент, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що 
підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.04.2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

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

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

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового 
року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії .

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, в тому числі  — 
звіту про фінансові результати та балансу.

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

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вар-
тість майна, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків 

вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності това-
риства за 2014 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 24 квітня 
2015 року по 23 квітня 2016 року із зазначенням характеру правочинів та 
їх граничної вартості. 

9. Про відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 
08150, обл. Київська, місто Боярка вул. Вокзальна, буд. №15, кімната 3

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова Правління-Президент Путілін Сергій Миколайо-
вич

Довідки за телефонами : (050) 377-80-61, ( 045-98)-35-489

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
за 2014 р.(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  311 366
Основні засоби  251  267
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12 11
Сумарна дебіторська заборгованість  34 55
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 -
Нерозподілений прибуток -403 -325
Власний капітал -248 -169
Статутний капітал 5,3 5,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 558  535
Чистий прибуток (збиток) -79 -38
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52700 52700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «МаЛьВи»
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(надалі — ПрАТ «МТ Консалтінг»), код ЄДРПОУ 31167727, яке зна-
ходиться за адресою 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, повідом-
ляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 21 квітня 2015 р. о 15 годині 00 хвилин за адресою 
03062, м. київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
3. Обрання членів Ревізійної комісії.
4. Звіт Генерального директора ПрАТ «МТ Консалтінг» про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «МТ Консалтінг» за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії ПрАТ «МТ Консалтінг» по річному звіту та балансу.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «МТ Консалтінг» за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2014 рік, 

строку та порядку виплати дивідендів.
8. Визначення основних напрямів діяльності на поточний рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових за-

гальних зборах буде проводитись 21.04.2015 р. з 14 години 15 хвилин 
до 14 години 55 хвилин за місцем проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів — на 24 годину 15 квітня 
2015  р.

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «Мт кОНсаЛтІНГ» 

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«бУДІВЕЛьНО-ВирОбНичий кОМПЛЕкс «МаЯк».

(адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька , 9) повідом-
ляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 20 квітня 2015 року о 10-00 за адресою: 04073, м. київ, 
вул.  сирецька , 9 , оф. 233. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 
9.45 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.00. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 
14 квітня 2015 року. 

Порядок денний (Перелік питань для голосування):
1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної 

комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2014 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік, з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 

5. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам за підсум-
ками діяльності товариства за 2014 рік.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення про-
позицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертати-
ся за місцезнаходженням товариства: 04073, м. Київ, вул. Сирецька , 9 , 
оф. 233 у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 10:00 до 
14:00) за місцем проведення зборів у відповідальної особи — Генераль-
ного директора Воробйова І.В. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на 
право представляти інтереси акціонера.

Довідки за тел. (044) 468-8502 ПрАТ «БВК «МАЯК» (Емітент),  
(044)  426-86-33 АТ«Ощадбанк» (Депозитарна установа). 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 41990,7 35638,2
Основні засоби 14408,0 14952,4
Довгострокові фінансові інвестиції 1162,5 1162,5
Запаси 47,4 617,5
Сумарна дебіторська заборгованість 15358,0 10794,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1264,7 1336,1
Нерозподілений прибуток 4582,0 -973,7
Власний капітал 39409,2 33853,5
Статутний капітал 30927,8 30927,8
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 1765,0 1102,5
Чистий прибуток (збиток) 5555,7 -1391,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 927 774 30 927 774
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)

11 12

Наглядова рада та Генеральний директор

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристО
«УкраЇНська акцІОНЕрНа страХОВа кОМПаНІЯ 

аска-життЯ»
(далі — Товариство) (код за ЄДРПОУ 24309647)

Повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів Това-
риства

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
21.04.2015 року о 9-30 годині, 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструкто-
ра Антонова, буд. 5, 2-й поверх, конференц-зал.

2. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: початок реєстрації 9-00. Закінчення реєстрації: 9-30.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах : 15.04.2015 року станом на 24.00 годину.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1. Обрання робочих органів Річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства та затвердження регламенту Річних загальних зборів акціонерів То-
вариства. 

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, 
вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 2-й поверх конференц-зал. Відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генерального 
директора Товариства Пантова Олена Борисівна, тел. (044) 492-8-492.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 218456 220692
Основні засоби 16606 16460
Довгострокові фінансові інвестиції 61697 52189
Запаси 51 45
Сумарна дебіторська заборгованість 22199 4282
Грошові кошти та їх еквіваленти 117371 147179
Нерозподілений прибуток 14829 17916
Власний капітал 49257 51680
Статутний капітал 19385 19385
Довгострокові зобов’язання 163107 162100
Поточні зобов’язання 6092 6912
Чистий прибуток (збиток) 2913 8224
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19384900 19384900
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) 60 59

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор товариства  _________ 

(підпис)
 О.б. Пантова
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Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних збо-
рів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів — 
03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306 у робо-
чі дні з 9 до 18 години; у день проведення загальних зборів — за місцем 
їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного — 
Генеральний директор Тимофєєв Юрій Володимирович.

Довідки за телефоном 044-496-84-79.

Основні показники  
фінансово-господарської діяльності Прат «Мт кОНсаЛтІНГ», 

тис. грн.
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів 1963,8 1943,9
Основні засоби 
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 

Сумарна дебіторська заборгованість 916,1 909,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,6 5,1
Нерозподілений прибуток -4087,4 -3675,7
Власний капітал -3249,6 -2837,9
Статутний капітал 837,8 837,8
Довгострокові зобов’язання 490,0
Поточні зобов’язання 5213,4 4291,8
Чистий прибуток (збиток) -411,7 -405,5
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) 
(1шттатний+3сумісники )

4 4

Генеральний директор Прат «Мт консалтінг» тимофєєв ю.В.

Прат «кОВЕЛьськІ кОВбаси»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 24 квітня 2015 року об 11 год. в кабінеті голови правління
Прат «ковельські ковбаси»

45000, Волинська обл., м. ковель, вул. Володимирська, 156
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 

24 год. 20 квітня 2015 року.
Порядок денний:

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

2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2014 рік.

3. Визначення основних напрямків та умов роботи Товариства на 
2015  рік.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014рік.
5. Затвердження звіту та балансу підприємства за 2014р.
6. Затвердження заходів тьа міроприємств щодо стабілізації роботи 

підприємства, ефективного використання активів.
7. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину - отриман-

ня кредитних коштів в комерційному банку шляхом укладення кредитного 
договору.

8. Про прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Ковельські ковбаси» 
значного правочину – передачу банку в заставу/іпотеку рухомого та неру-
хомого майна що належить на праві власності ПрАТ «Ковельські ковбаси» 
для забезпечення зобов»язань ПрАТ «Ковельськ і ковбаси» перед банком 
по значному правочину - кредитному договору з банком на отримання кре-
дитних коштів.

9. Різне
Реєстрація акціонерів відбудеться в день проведення зборів з 9.00 до 

10.00 за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу на право участі у зборах. Пред-
ставникам – документ, що посвідчує особу та доручення на право участі у 
зборах. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
тис. грн.

Найменування показника
Період

На 
31.12.2014 рік

На 
31.12.2013 рік

Усього активів
Основні засоби: залишкова вартість 4056 4378
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 176 1354
Сумарна дебіторська заборгованість 914 3191
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 27
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал -435 3101
Статутний капітал 6900 6900
Довгострокові зобов»язання 2627 2010
Поточні зобов»язання 278 653
Чистий прибуток (збиток) -9176 -5640
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3450000 3450000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року (шт.)

0 0

Загальна сума коштів витрачена на 
викуп акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду

69 94

Дирекція Прат « ковельські ковбаси »
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Шановний акціонер 

ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО 
тОВаристВа «чЕрНІВЕцький 

ХЛІбОкОМбІНат»!
Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціоне-

рів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 10 год. 30 хв. за 
адресою: місто чернівці, вул. Головна, 223, адміністративний корпус 
Пат «чернівецький хлібокомбінат», 4 поверх, кабінет охорони праці.

Реєстрація акціонерів (представників) відбудеться за місцем прове-
дення Загальних зборів 24 квітня 2015 року з 09 год. 30 хв. по 10 год. 
20  хв.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «чернівецький хлібокомбінат»

1. Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку 
проведення зборів.

2. Звіт виконавчого органу про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

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

4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2014 рік із висновками по річній 
фінансовій звітності та балансу підприємства за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2014 рік.
6. Про розподіл чистого прибутку за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які укладені 

або можуть бути укладені в майбутньому.
8. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника Період
Звітний 

2014
Попере-

дній 2013
Усього активів 79238 67287
Основні засоби 18090 17353
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6770 8494
Сумарна дебіторська заборгованість 19356 10673
Грошові кошти та їх еквіваленти 453 475
Нерозподілений прибуток 26646 26045
Власний капітал 29709 29108
Статутний капітал 1028 1028
Довгострокові зобов’язання 8115 9906
Поточні зобов’язання 41414 28273
Чистий прибуток (збиток) 601 1354
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4110160 4110160
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 516 535

У чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 
24 квітня 2015 року, мають право приймати участь особи, включені до пе-
реліку акціонерів Товариства, складеному станом на 20 квітня 2015 року.

При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів акціо-
нерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують 
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково 
до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного на чергових Загальних зборах акціонерів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися в приймальні директора Товариства у робочий час: 
понеділок-п’ятниця з 15.00 до 17.00 год. Відповідальна особа — юрискон-
сульт Дарійчук Євгенія Олександрівна.

Директор  М. а. Іванюк

ДО УВаГи акцІОНЕрІВ 

ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО 
тОВаристВа «аВтОбаЗа 

«чЕрНІГІВВОДбУД»
Правління приватного акціонерне товариство «Автобаза « Черні-

гівводбуд» (далі — Товариство) повідомляє, що 27 квітня 2015 року 
о 10.00 в приміщенні залу засідання за адресою Товариства: м. чер-
нігів, вул. Гончарова,4 відбудуться загальні збори акціонерів 
Товариства.

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

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

2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основ-
них напрямків роботи на 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, за-
твердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

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

6. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за підсум-
ками роботи за 2014 рік.

7. Затвердження значного правочину щодо продажу приміщень: 
А-1, А»-1, Б-1, Б»-1, Г-1, Г»-1 та складів запчастин згідно технічного 
паспорту за адресою м.Чернігів, вул.Гончарова 4.

8. Надання повноважень Голові правління на підписання цивіль-
них угод щодо проведення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
приватного акціонерного товариства «автобаза 

«чернігівводбуд». (тис. грн.) 
 Найменування 

 Показника
Період

Звітний  Попере-
дній 

2014р. 2013р.
Усього активів 211.5 206.8
Основні засоби 156.6 179.8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9.2 12.0
Сумарна дебіторська заборгованість 6.2 1.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 39.7 13.8
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 194.9 190.1
Статутний капітал 133.9 133.9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 16.6 16.7
Чистий прибуток (збиток) 4.8 -6.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 535520 535520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 13

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у за-
гальних зборах, буде складений на 21 квітня 2015 року (за три робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановлено-
му законодавством про депозитарну систему України).

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

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 11.00 — 12.00, 
27 квітня 2015 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прий-
няття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 
м.Чернігів, вул. Гончарова 4, у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 9.00 
до 17.00, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — головний бухгалтер Стасюк Г.І. Телефо-
ни для довідок: (0462) 727601 

Голова правління  чернушко М.В.
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ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«атОЛЛ ХОЛДІНГ» 

(надалі — ПрАТ «Атолл Холдінг»), код ЄДРПОУ 31237888, яке зна-
ходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, повідомляє про 
скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 21 квітня 2015 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: м.  київ, 
просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження 

регламенту загальних зборів.
3. Звіт Правління ПрАТ «Атолл Холдінг» за 2014 рік. Прийняття рі-

шення за результатами розгляду звіту. 
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Атолл Холдінг» за 2014 рік та прий-

няття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висно-
вків Ревізійної комісії ПрАТ «Атолл Холдінг» по річному звіту та ба-
лансу.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Атолл Холдінг» за 2014 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2014 рік, 

строку та порядку виплати дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності і планів на поточ-

ний  рік. 
8. Затвердження нової редакції статуту Дочірнього підприємства 

ПрАТ «Атолл Холдінг» — ДП «Автотрейдінг груп».
9. Затвердження річних результатів діяльності дочірнього підпри-

ємства ПрАТ «Атолл Холдінг» — ДП «Автотрейдінг груп», висновків 
Ревізійної комісії по річному звіту та балансу та строку і порядку роз-
поділу прибутку і збитків дочірнього підприємства.

10. Визначення основних напрямів діяльності і планів дочірнього 
підприємства на поточний рік.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових за-

гальних зборах буде проводитись 21 квітня 2015 р. з 09 години 00 хви-
лин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення чергових загальних 
зборів акціонерів.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів — на 24 годину 15 квітня 2015  р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення за-
гальних зборів за адресою — 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, 
3-й  поверх, кімната № 306 у робочі дні з 9 до 18 години; у день про-
ведення загальних зборів — за місцем їх проведення.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного — Голова 
Правління ПрАТ «Атолл Холдінг» Боярин Олег Петрович. 

Довідки за телефоном: 044-496-84-79.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Прат «атолл Холдінг», тис. грн
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів 
Основні засоби 
Довгострокові фінансові інвестиції 351 806 351 746
Запаси 592 627
Сумарна дебіторська заборгованість 127 024 127 343
Грошові кошти та їх еквіваленти 251 886
Нерозподілений прибуток 300 365 303 644
Власний капітал 465 438 468 717
Статутний капітал 165 002 165 002
Довгострокові зобов’язання 403 403
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток (збиток) (3 279) (1 884)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 35

Голова Правління Прат «атолл Холдінг»   О.П. боярин

титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
В.О. Голови правлiння Герасько Григорiй Миколайович 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.03.2015

(дата)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Переяслав-Хмельницький завод 

продтоварiв»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Солонцi, 31

4. Код за ЄДРПОУ
00378589
5. Міжміський код та телефон, факс
(045)-675-46-10 (045)-675-46-10
6. Електронна поштова адреса
admin@pereyaslav.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 18.03.2015

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці 00378589.infosite.com.ua в мережі 

Інтернет 18.03.2015

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ 
з/п

Дата обліку 
(за 

наявності)

Дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером

Повне найменування 
юридичної особи — влас-

ника пакета акцій або 
зазначення "фізична 

особа"

код за ЄДрПОУ — для юридичних осіб  — 
резидентів або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського 
реєстру країни, де офіційно зареєстрований 
іноземний суб'єкт господарської діяльнос-
ті — для юридичних осіб — нерезидентів

розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

розмір частки 
акціонера 

після зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
1 16.03.2015 17.03.2015 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iнфiнанс"
39083990 42.8207 0

Зміст інформації:
Пакет простих iменних акцiй емiтента, що належив Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНФIНАНС» ( код 39083990, адреса : м. Київ, вул. Жилян-
ська, 41 ), з 7 083 055 (сiм мiльйонiв вiсiмдесят три тисячi п'ятдесят п'ять) штук акцiй, що становив 42,8207 % голосуючих акцiй у статутному капiталi 
ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварiв» зменшився до 0 штук.

2 16.03.2015 17.03.2015 фiзична особа - 6.1574 48.9782
Зміст інформації:
Пакет простих iменних акцiй Фiзичної особи — збiльшився з 1 018513 шт. (один мiльйон вiсiмнадцять тисяч п'ятсот тринадцять шт.) штук акцiй, що становило 
6,1574% голосуючих акцiй у статутному капiталi ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварiв» до 8 101568 (вiсiм мiльйонiв сто одна тисяча п'ятсот 
шiстьдесят вiсiм) штук акцiй, що становить 48,9782 % голосуючих акцiй у статутному капiталi ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварiв»

ПриВатНЕ акцIОНЕрНЕ тОВаристВО «ПЕрЕЯсЛаВ-ХМЕЛьНицький ЗаВОД ПрОДтОВарIВ»
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повідомляє, що 24 квітня 2015 року о 10.00 год. будуть проведені за-
гальні збори акціонерів ПАТ «Завод «Нева» за адресою: 29025, м. Хмель-
ницький, вул. курчатова, 6, актовий зал.

Реєстрація учасників зборів — з 09.00 до 10.00 години за місцем прове-
дення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — на 24 год. 00 хв. 20 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту прове-

дення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2014 році 

та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності 

Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та 

правочинів, щодо яких є заінтересованість.

8. Внесення змін до Статуту товариства (шляхом затвердження його но-
вої редакції).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4766 5260
Основні засоби 4001 4433
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 480 517
Сумарна дебіторська заборгованість 206 269
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 15
Нерозподілений прибуток -660 -668
Власний капітал 4652 4898
Статутний капітал 324 324
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 114 362
Чистий прибуток (збиток) 7 6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 432140 432140
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ЗаВОД «НЕВа»
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Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 31

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів — довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстрато-
ром, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством 
порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких доку-
ментів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день 
проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10.00 до 
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.) за адресою: 29025, 
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, звернувшись із письмовою заявою, 
складеною відповідно до чинного законодавства України. Особа, відпові-
дальна за ознайомлення з матеріалами — корпоративний секретар, поміч-
ник керівника Микуляк А.М.

Довідки за тел.: 0382-55-04-23.
Звертаємо Вашу увагу на вимогу Закону України «Про депозитарну систе-

му України», про необхідність укладення договору на обслуговування рахунку 
в цінних паперах з Депозитарною установою. Пунктом 10 розділу VI («Прикін-

цеві та перехідні положення») Закону України «Про депозитарну систему Укра-
їни» встановлено наслідки невиконання зазначеної вимоги, а саме власник 
цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної 
емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування 
рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переклад прав на 
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного 
імені або не здійснив переклад належних йому прав на цінні папери на свій 
рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери 
такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховують-
ся при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента.

Для укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, на 
підставі якого Депозитарна установа буде здійснювати подальше обслугову-
вання Вашого рахунку в цінних паперах, Вам необхідно звернутися за місцез-
находженням Депозитарної установи: ТОВ «Фондова компанія «Центр-Інвест», 
29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, тел. +380382-70-21-64.

Голова правління Пат «Завод «Нева»  І.В. Мельничук

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК» 
(код ЄДРПОУ — 05453203), місцезнаходження — 33005, Рівненська обл., 
м. Рівне, вул. Боярка, буд. 28) повідомляє про скликання річних (чергових) 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 16 год. 
за адресою: 33005, м. рівне вул. боярка, 28 (приміщення адмінбудинку, 
кабінет № 2 (кабінет директора)).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах — 20 квітня 2015 р.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту дирек-

тора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014  рік.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Нагля-
дової ради Товариства за 2014 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-
ра Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2014 рік.

7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

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

Звітний
(2014 
рік)

Попередній
(2013 рік)

Усього активів 2435 2192
Основні засоби 1339 1404

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 124 90,0
Сумарна дебіторська заборгованість 946 643
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 34
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 525 311
Власний капітал 2378 2163
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 57 28
Чистий прибуток (збиток) 33 27
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20866 20866
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних збо-
рів — 24.04.2015 р. з 15.30 год. по 15.45 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб — до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників 
фізичних і юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт), та 
довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні з 09.00 до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку ПрАТ «РівнеспортЕК» 
(кабінет №2 (кабінет директора)) та/або в день проведення загальних збо-
рів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Директор ПрАТ «РівнеспортЕК» Леонов Володимир Олександрович.

телефон для довідок: (03622) 5-91-98.
Директор Прат «рівнеспортЕк» Леонов Володимир Олександрович

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «рівнеспортЕк»

ат «ПІрЕУс баНк Мкб» 
Повідомлення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі — Банк, адреса місцез-

находження: м. Київ, вул. Іллінська, 8) про проведення Загальних зборів 
акціонерів

Повідомляємо, що 22 квітня 2015 року об 11.00 у приміщенні ат «ПІ-
рЕУс баНк Мкб» (далі — «Банк») за адресою: м. київ, вул. Іллінська 8, 
під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться Загальні збо-
ри акціонерів Банку.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 
22.04.2015 у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адре-
сою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. 
Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок 
Загальних зборів акціонерів об 11.00.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — 
паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене 
доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів, буде складений станом на 24.00 год. 16.04.2015 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

2014  рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2014 рік.

6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік;
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених 

законом.
Всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК 
МКБ» у робочі дні з 9.00 до 18.00. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Голова Правління С.В. Наумов.

Основні показники фінансово-господарської звітності банку за 
2013-2014 роки (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 3 228 079 2 464 343 
Основні засоби та нематеріальні активи 112 900 121 994 
Кредити та заборгованість клієнтів 1 320 903 1 264 578 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 85 254 84 997 
Цінні папери в портфелі банку до погашення -  — 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 344 076 713 765 
Власний капітал 528 073 400 530 
Статутний капітал 1 636 915 1 636 915 
Кошти банків 1 146 594 481 618 
Кошти клієнтів 1 215 339 1 125 189
Чистий прибуток (збиток) -323 827 -318 157 
Середньорічна кількість акцій (штук) 162 779 162 779 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 511 620 

телефон для довідок: (044) 495-88-88.
Наглядова рада ат «ПІрЕУс баНк Мкб»
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ПУбЛІчНЕ акцIОНЕрНЕ тОВаристВО «ІНстрУ-
МЕНтаЛьНий ЗаВОД-У» (надалі– «Товариство») повідомляє 
про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 29.04.2015 р. о 09:00 за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 02099 м. київ вул. бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №4. Реє-
страція акціонерів з 08:00 до 08:45. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних Зборах, складено станом на 23.04.2015 р. Для участі в 
зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), або до-
віреність на право участі у зборах.

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загаль-

них Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних 

Зборах.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2014р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства 

у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл при-

бутку Товариства за 2014р.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-

обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ вул. Бориспіль-
ська 9 на 2 поверсі , к. № 4: — до дати проведення Загальних Зборів — у 
робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою до-
мовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних 
Зборів — за місцем їх проведення. Відповідальна особа — Кононець Вік-
тор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10.

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

Усього активів: 1348/1304; Основні засоби: 634/657; Довгострокові фі-
нансові інвестиції : 0/0; Запаси: 713/570; Сумарна дебіторська заборгова-
ність: 0/74; Грошові кошти та їх еквіваленти: 1/3; Нерозподілений прибу-
ток: -194/-183; Власний капітал: 1193/1204; Статутний капітал: 378/378; 
Довгострокові зобов’язання:0/2;Поточні зобов’язання: 155/100;Чистий 
прибуток(збиток): 10/11; Середньорічна кількість акцій(шт) 
7565520/7565520; Кількість власних акцій, викуплених (шт): 0 / 0; Загальна 
кількість коштів витрачених на викуп власних акцій : 0 / 0; Чисельність 
працівників (осіб): 25 /25.

До уваги акціонерів 

Прат «НВО «чЕрВОНа ХВиЛЯ»!
Правління Товариства повідомляє про проведення загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м.  київ, вул. боженко, 15.

Реєстрація учасників зборів буде відбуватися з 10.00. до 10.45 за тією 
ж адресою.

Порядок денний:
1. Про Затвердження звіту голови Правління про фінансово-

господарську діяльність Приватного акціонерного товариства за 2014 рік 
та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році.

2. Звіт Наглядової ради товариства та його затвердження.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства та його затвердження.
4. Про затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутків та збитків товариства за 2014 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звітів.
6. Затвердження розміру дивідендів акціонерам за 2014 рік та порядку 

їх виплати.
7. Оцінка діяльності посадових осіб і Правління Товариства та підтвер-

дження їх повноважень.
Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного 

чергових зборів, акціонери мають можливість за адресою: м. Київ, вул.  Бо-
женка, 15.

Право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерно-
го товариства «НВО «Червона Хвиля», які скликані на 17 квітня 2015 року, 
мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на дату прове-
дення зазначених загальних зборів акціонерів та будуть наведені у реє-
стрі акціонерів товариства, складеному станом на 14.04.2015 р.

Для участі в зборах з собою необхідно мати:
Для акціонерів фізичних осіб — паспорт або інший документ, що по-

свідчує особу;
Для уповноважених фізичних або юридичних осіб — паспорт або ін-

ший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чин-
ним законодавством.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо поряд-
ку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання.

Довідки за телефоном: 044-200-89-46.
Правління Прат «НВО «червона Хвиля» 

ПриВатНЕ акцIОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ОрIЛь-ЛIДЕр»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОРIЛЬ-ЛIДЕР»

Код за ЄДРПОУ: 24426809
Місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, 

с. Єлизаветiвка, вул. Хмельницького, буд. 1
Міжміський код, телефон та факс: (05634) 2-31-6
Електронна поштова адреса: a.v.evtushenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://24426809.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням акціонера ПрАТ «ОРIЛЬ-ЛIДЕР» (Рiшення №1 вiд 
16.03.2015 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Президент — Мельник Юрій Федорович (згоду на розкриття 
паспортних даних фiзичною особою не надано) з 16.03.2015 р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на пiдставi рiшення Акцiонера (Рiшення 
№1 вiд 16.03.2015 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пере-
бував на посадi з 02.07.2014 р. по 16.03.2015 р.

Призначено. Президент — Писарєв Максим Елеонорійович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.03.2015 р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на пiдставi рiшення Акцiонера 
(Рiшення №1 вiд 16.03.2015 р.). Строк, на який призначено особу — до 
переобрання. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член правління 
ПАТ  «Миронівський хлібопродукт», Президент ПрАТ «Миронівська птахо-
фабрика».

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

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

Директор      Утешев Олексiй Валерiйович,  17.03.2015 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПУбЛIчНЕ акцIОНЕрНЕ 
тОВаристВО «МОГиЛIВ-ПОДIЛьський ЗаВОД Га-
ЗОВОГО УстаткУВаННЯ та ПриЛаДIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03327670
3. Місцезнаходження: 24001, мiсто Могилiв-Подiльський, Строкача, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (04337) 6-46-29, (04337) 6-46-29
5. Електронна поштова адреса: msf@gazpribor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

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

Емiтент, на пiдставi Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмо-
ве повiдомлення про проведення загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв», 
наданого Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй 
України» станом на 02 березня 2015 року та отриманого 17 березня 2015 
року, повiдомляє про те, що фiзичною особою, якiй належало 148 800 штук 
простих iменних акцій, що становить 37, 598 вiдсоткiв статутного капiталу 
емітента, продано пакет акцiй в кiлькостi 148 800 штук простих iменних ак-
цій, або 37, 598 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента. Розмiр частки 
фiзичної особи-продавця пiсля змiн становить 0 акцiй.

Емiтент, на пiдставi Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмо-
ве повiдомлення про проведення загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв», 
наданого Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй 
України» станом на 02 березня 2015 року та отриманого 17 березня 
2015 року, повiдомляє про те, що фiзичною особою, якiй належало 54 138 
штук простих iменних акцiй, або 13, 6794 вiдсоткiв статутного капiталу 
емiтента, придбано у iншої фiзичної особи пакет акцiй в кiлькостi 48 000 
штук простих iменних акцій, або 12, 1283 вiдсоткiв статутного капiталу 
емiтента. Частка фiзичної особи-покупця пiсля змiн становить 102 138 штук 
простих iменних акцій, або 25, 8077 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.

Емiтент, на пiдставi Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмо-
ве повiдомлення про проведення загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв», 
наданого Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй 
України» станом на 02 березня 2015 року та отриманого 17 березня 2015 
року, повiдомляє про те, що фiзичною особою, якiй належало 863 штук про-
стих iменних акцiй, або 0, 2181 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента, при-
дбано у iншої фiзичної особи пакет акцiй в кiлькостi 100 800 штук простих 
iменних акцій, або 25, 4697 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента. Частка 
фiзичної особи-покупця пiсля змiн становить 101 663 штук простих iменних 
акцій, або 25, 6878 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.

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

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

Голова правлiння Марчук сергiй В'ячеславович,       18.03.2015 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Державне пiдприємство "Одеська 

залiзниця"
2. Код за ЄДРПОУ 01071315
3. Місцезнаходження 65012, м. Одеса, 

вул. Пантелеймонiвська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(048) 727-42-50, 722-52-16

5. Електронна поштова 
адреса

nfkr@zhd.tenet.odessa.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

odz.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно розпорядженню Кабiнету Мiнiстрiв України 16.03.2015р. 

звiльнено Фрунзу Вiктора Костянтиновича (паспорт КЛ №026571 , виданий 
Залiзничним РВ ГУ ДМС України у Львiвськiй областi 13.09.2014р.) з поса-

ди начальника державного пiдприємства «Одеська залiзниця» в зв'язку з 
переведенням на ДТГО «Львiвська залiзниця». Перебував на посадi з 
27.05.2014р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно розпорядженню Кабiнету Мiнiстрiв України 17.03.2015р. при-
значено Бойка Григорiя Анатолiйовича (паспорт КК №240843, виданий 
Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 05.05.1999р.) начальни-
ком державного пiдприємства «Одеська залiзниця» безстроково. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Бойко Григорiй Анатолiйович про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступника головного iнженера 
Одеської залiзницi, головного iнженера Одеської залiзницi, головного 
iнженера - першого заступника начальника Одеської залiзницi, спецiалiста 
Одеської дорожньої профспiлкової органiзацiї.

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 Мiняйло М. Б.
Директор (з фiнансових 
та економiчних питань) 

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 17.03.2015
(дата)

ДЕржаВНЕ ПIДПриЄМстВО “ОДЕська ЗаЛIЗНицЯ”

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ЗЕЛЕНЕ ГОсПОДарстВО»

(місцезнаходження :76014,м.Івано-Франківськ,вул. Коновальця,411А,  
ІК 05479378) 

повідомляє що «29» квітня 2015 року об 10. 00 за адресою: м.Івано-
Франківськ,вулиця коновальця,411а (в приміщенні адмінбудинку 
товариства) відбудуться чергові загальні збори акціонерів

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

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

2. Затвердження звіту Директора, Наглядової Ради та Ревізора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2013 — 2014 рік. 

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-2014 рік 
за наслідками звітів Директора , Наглядової Ради та Ревізора. 

4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2013-2014 році.
5. Затвердження обрання Директора.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

ПрАТ «Зелене господарство» протягом наступного календарного року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 6207 6967
Основні засоби 5152 5888
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40 73
Сумарна дебіторська заборгованість 436 527
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток 5 2
Власний капітал 5030 5749
Статутний капітал 189 189
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 983 1027
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 758000 758000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 43 45

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину «23» квітня 2015 року.З матеріалами, що стосу-
ються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть озна-
йомитися за адресою: м.Івано-Франківськ,вулиця коновальця,411а в 
робочий час. Відповідальна особа Кукурудз Р.Б. Для участі у зборах при собі 
необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або 
довірену особу; для представників акціонерів — доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.Реєстрація акціоне-
рів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 9.00 до 9.50 у день 
та за місцем проведення зборів. Директор Прат «Зелене господарство»
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ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «УкртЕЛЕкОМ» (ідентифіка-
ційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шев-
ченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішен-
ня Наглядової Ради Товариства (протокол від 27.02.2015 № 292) 21 квітня 
2015 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори Акціонерів Товариства 
(далі – Загальні Збори). 

Місце проведення Загальних Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтови-
ча, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж 
зв’язку» (їхати до станції метро «Університет») 

Початок проведення Загальних Зборів: о 12.00 год. 
реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 

Зборах буде проводитись 21 квітня 2015 року з 10-00 до 11.30 год. за 
місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах 
проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 
про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 15.04.2015 року.

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі пас-
порт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства. 

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

1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів 
Акціонерів ПАТ «Укртелеком», затвердження кількісного складу Лічильної 
комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної 
комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2014 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного зві-
ту ПАТ «Укртелеком» за 2014 рік, в тому числі фінансової звітності товари-
ства за 2014 рік. 

4. Про розподіл прибутку ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 
2014 рік.

5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
Пат  «Укртелеком» за 2014 рік *

(тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
(2014 р.)

попередній
(2013 р.)

Усього активів 7 815 243 8 032 490
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна 
нерухомість)

4 688 256 5 876 221

Довгострокові фінансові інвестиції 889 981
Запаси 112 631 119 375
Сумарна дебіторська заборгованість 1 017 051 704 142
Грошові кошти та їх еквіваленти 112 493 561 813 
Нерозподілений прибуток (збиток) (5 684 474) (5 922 552)
Власний капітал 4 469 302 4 421 171
Статутний капітал 4 681 562 4 681 562
Довгострокові зобов'язання 332 463 351 550
Поточні зобов'язання 3 013 478 3 259 769
Чистий прибуток (збиток) 238 078 (1 834 732)

Інший сукупний дохід після оподатку-
вання **

2 222 749

Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 726 248 000 18 726 248 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

43 495 56 331

* Після отримання звіту актуарія по довгострокових забезпеченнях (ак-
туарних розрахунках) та остаточного завершення процедури аудиту фінан-
сової звітності товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінансо-
вий стан) можуть мати суттєві зміни.

** Форма доповнена рядком «Інший сукупний дохід після оподаткуван-
ня», відповідно до вимог формування форми 2 «Звіт про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід)».

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних (чергових) Загальних Зборів щоденно (крім суботи та 
неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) 
за місцезнаходженням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка, будинок 18, зал № 2, перший поверх. У день проведення 
річних (чергових) Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо 
у місці проведення позачергових Загальних Зборів з 10.00 години до 11.45 
години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з доку-
ментами є Лиско Ю.В. – начальник відділу корпоративного управління. Те-
лефон для довідок: (044) 235-45-22, 235-93-10. 

Додатково повідомляємо, що відповідно до п.10 розділу VI «Прикін-
цеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему 
України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи 
та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій 
рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У 
разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання 
чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в ор-
ганах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосу-
ванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється де-
позитарною установою протягом одного робочого дня після укладення 
власником цінних паперів з депозитарною установою договору про об-
слуговування рахунка в цінних паперах.

Отже, при визначенні кворуму та при голосуванні на зазначених вище 
річних (чергових) Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «Укртелеком» врахову-
ватимуться лише акції акціонерів ПАТ «Укртелеком», які або від власного 
імені уклали з ПАТ КБ «Євробанк» (обрана ПАТ «Укртелеком» депозитарна 
установа) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здій-
снили переказ належних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі, та щодо яких відсутні обмеження 
на врахування акцій при визначенні кворуму та голосуванні. 

Пат «Укртелеком»

Шановний акціонере Пат «УкртЕЛЕкОМ»!

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5»

2. Код за ЄДРПОУ: 01236325
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Автотранспорт-

на, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-41-80 (056) 790-41-80
5. Електронна поштова адреса: corp.secretary.law@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dnbaza5.zvitat.com.ua/rozkrittya-
nformac.html

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

17 березня 2015 року Наглядовою радою ПАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 

АВТОБАЗА №5» (протокол №1/2015 вiд 17.03.2015 р.) прийняте рiшення 
про переобрання на посаду генерального директора ПАТ 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» Гриба Iгоря Миколайовича 
строком на 3 роки у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Згоду на 
розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: генеральний директор ПАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТО-
БАЗА №5».

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Генеральний директор Гриб Iгор Миколайович, 17.03.2015 р.

ПУбЛIчНЕ акцIОНЕрНЕ тОВаристВО
 «ДНIПрОПЕтрОВська аВтОбаЗа №5»
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа 

«УНІкОМбаНк»
ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «УНІкОМбаНк» (місцезнахо-

дження: 79019, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 117-А) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
24  квітня 2015 року о 10:00 за адресою: м. Львів, вул. богдана Хмель-
ницького, 117-а, в приміщенні Пат «УНІкОМбаНк», безпосереднє міс-
це проведення зборів – кабінет Голови правління банку.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 
загальних зборах здійснюватиметься 24.04.2014р. з 9 год. 30 хв. до 9 год. 
55 хв. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, відповідно до якого здійснюється пер-
сональне повідомлення власників акцій про збори - 12 березня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 20 квітня 2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення загальних зборів).

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Обрання членів Лічильної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
3. Прийняття регламенту проведення чергових Загальних зборів ПУ-

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

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» в 2014 
році.

5. Звіт Наглядової ради за підсумками фінансово-господарської діяль-
ності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» в 
2014  році.

6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками ді-
яльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» в 
2014 році.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження річного фінансового звіту, балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» та висновку зовнішнього ауди-
тора за 2014 рік.

9. Прийняття рішень з питань розподілу прибутку Товариства за 
2014  рік.

10. Прийняття рішень з питань розподілу дивідендів за 2014 рік.
11. Затвердження Статуту ПАТ «УНІКОМБАНК» в новій редакції.
12. Дострокове припинення повноважень усіх членів Наглядової ради.

13. Обрання нового складу Наглядової ради, та обрання Голови Нагля-
дової ради ПАТ «УНІКОМБАНК».

14. Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової 
ради ПАТ «УНІКОМБАНК». Обрання особи, уповноваженої на підписання 
договорів від імені ПАТ «УНІКОМБАНК» з Головою та членами Наглядової 
ради.

15. Припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
(2014 рік)

Попередній 
(2013 рік)

Усього активів 1471793 906884
Основні засоби 5221 2991
Довгострокові фінансові інвестиції ------- -------
Запаси ------ -------
Сумарна дебіторська заборгованність 399531 318548
Грошові кошти та їх еквіваленти 5342 5893
Нерозподілений прибуток 19896 18242
Власний капітал 484442 482788
Статутний капітал 460564 460564
Довгострокові зобов‘язання ------- -------
Поточні зобов‘язання 987351 424096
Чистий прибуток (збиток) 1655 (8690)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 460564 460564
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду (шт.)

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

Загальна сума коштів, витраченних на викуп 
власних акцій протягом періоду 

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

79 46

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доку-
мент, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися з мате-
ріалами питань, винесених на порядок денний зборів, та надати письмові 
пропозиції стосовно питань порядку денного зборів Голові правління в ро-
бочі дні з 10-00 до 15-00 год. за адресою: 79019, м. Львів, вул. Богдана 
Хмельницького, 117-А.

Телефон для довідок: (032) 231-67-01.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління
Пат «УНІкОМбаНк» ________________ адлер а.Г.

м.п.

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ЄНакІЄВський МЕтаЛУрГІйНий 

ЗаВОД» 
(далі – Товариство) 

(ідентифікаційний код 00191193; місцезнаходження: пр. Металургів, б. 9, 
м. Єнакієве, Донецька обл., Україна, 86429) 

повідомляє, що у зв'язку зі змінами Податкового кодексу України від 
28.12.2014 були  внесені зміни до фінансової звітності Товариства за 
2014  рік щодо розрахунку відстроченого податку на прибуток, що спричи-
нило за собою зміну наступних показників фінансово-господарської діяль-
ності підприємства за звітний період, опублікованих в повідомлені про 

проведення річних Загальних зборів Товариства в Бюлетені «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 36 (2040) від 
23 лютого 2015 року. 

Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звіт-
ний період з урахуванням внесених змін:

Усього активів    21 568 210 тис. грн.
Нерозподілений прибуток   -925 391 тис. грн.
Власний капітал    731 663 тис. грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 808 тис. грн.
Чистий прибуток (збиток)   - 390 608 тис. грн.

Генеральний директор Пат «ЄМЗ»  О.Л. Подкоритов

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Електромашпромсервiс»
2. Код за ЄДРПОУ 05476747
3. Місцезнаходження 50027, м. Кривий Ріг, 

вул. Димитрова,71, прим.2
4. Міжміський код, телефон та факс 0564097610 0564097600
5. Електронна поштова адреса emps94@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

Elps.dp.ua

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

II. текст повідомлення
16.03.2015 р. товариством отримано вiд ПАТ «НДУ» зведений обліковий 

реєстр станом на 02.03.2015р. згідно до якого пакет акцій, що належав 
ТОВ  «Електромаш» у розмiрi 24,9% зменшився до 0%.

Пакет акцій ТОВ «АФТ» збільшився від 0% до 24,9%
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 Столiтня Юлiя Вячеславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.03.2015
(дата)

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ЕЛЕктрОМаШПрОМсЕрВIс»
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ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ЕЛЕктрОМаШПрОМсЕрВІс» (місцезнаходження: 
50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, 
вул.  Димитрова, буд. 71, прим.2) повідомляє Вас про те, що 24.04.2015р. 
о 09.00 годині відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» за 
адресою: м. кривий ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 2-й поверх, акто-
вий зал (№ б/н).

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

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

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, за-
твердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 

2014  рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 

2014  рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину , що переви-

щує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності товари-
ства за 2014 рік.

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
оплати / безоплатності таких договорів.

11. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укла-
датиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розмі-
ру його винагороди.

12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників Зборів проводиться в день проведення Загаль-
них зборів за місцем їх проведення з 08.00 до 08.45 год.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 20.04.2015р.

Ознайомитися з матеріалами порядку денного акціонери можуть за 
адресою: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержин-
ський район, вул. Димитрова, буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне 
бюро (№ б/н), шляхом особистого подання звернення про бажання 
ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для озна-
йомлення.

Посадові особи товариства, відповідальні за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - терещенко Валентина Миколаївна, сємєн-
цова Наталія андріївна.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) за 2014 рік

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 155559 102557
Основні засоби 97451 49780
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 23133 12955
Сумарна дебіторська заборгованість 31910 18531
Грошові кошти та їх еквіваленти 2766 3937
Нерозподілений прибуток -18957 -13071
Власний капітал - -
Статутний капітал 9370,1 9370,1
Довгострокові зобов'язання 80348 64460
Поточні зобов'язання 64423 41719
Чистий прибуток (збиток) -5886 -10384
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8923900 8923900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

698 705

телефон для довідок: 056-409-76-06, 409-76-13
Наглядова рада Пат «ЕМПс».

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ХІМНаФтОМаШПрОЕкт», 

далі – товариство, 
(код за ЄДРПОУ 00219632)

місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34
повідомляє, що «29» квітня 2015 року відбудуться річні загальні збори 

акціонерів Товариства за адресою:
01133 м. київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під’їзд

(4-й поверх, кім. № 41)
Початок зборів о 12.00 . Реєстрація учасників зборів буде проводи-

тись з 11.00 до 11.45 у день скликання зборів за місцем їх проведен-
ня.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери Товариства, вне-
сені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «23» квітня 
2015 року. 

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального ди-

ректора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014  рік. 

7. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства стосовно фінан-
сової звітності Товариства за 2014 рік та звіту і висновків аудитора Това-
риства за 2014 рік.

8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік. 
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2014 рік.
10. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства 

шляхом затвердження нової редакції.
11. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства 

шляхом затвердження нової редакції.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис.грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 12901,0 12675,0
Основні засоби 8591,0 7351,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 229,0 228,
Сумарна дебіторська заборгованість 2095,0 2061,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1880,0 1808,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

9041,0 8581,0

Власний капітал 11910,0 11450,0
Статутний капітал 2000,0 2000,0
Довгострокові зобов’язання 64,0 169,0
Поточні зобов’язання 927,0 1056,0
Чистий прибуток (збиток) 349 1153,0
Середньорічна кількість акцій, шт. 200000000,0 200000000,0
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду, осіб

60 62

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за міс-
цезнаходженням Товариства: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 
2-й  під’їзд (4-й поверх) у робочі дні з 09 год. до 17 год. у приймальні ге-
нерального директора, особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – генеральний директор Прісняк Олександр 
Олексійович.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства, представникам 
акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, - паспорт та доку-
менти, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (044) 285-80-03
Генеральний директор
Пат «ХІМНаФтОМаШПрОЕкт»  О.О. Прісняк
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ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«киЇВський ДОсЛІДНО-МЕХаНІчНий ЗаВОД» 
(код ЄДРПОУ 05802810) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів 
відбудуться «23» квітня 2015 року о 11.30 год. за адресою: 08170, 
київська область, києво-святошинський район, с. Віта Поштова, 
вул. Набережна, буд. 33, 3-й поверх.

Реєстрація учасників відбудеться «23» квітня 2015 року з 10.00год. до 
11.00год. за місцем проведення зборів. При собі мати документ, що по-
свідчує особу та довіреність на право участі в Загальних зборах акціоне-
рів (для представників).

ПОрЯДОк ДЕННий:
чергових Загальних Зборів

Публічного акціонерного товариства 
«київський дослідно-механічний завод» (далі – товариство),

що призначені на «23» квітня 2015року:
1. Обрання органів річних Загальних зборів Товариства, а саме: Голо-

ви та Секретаря Зборів, Лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу в 2014 році.
4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту Голови правління, звіту ревізійної комісії ;
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік та напрямки його викорис-

тання в 2015 році
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014рік
9. Визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рі-
шення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних 
правочинів, надання повноважень на укладення таких правочинів відпо-
відно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде 
складено станом на 24-00 год. 17 квітня 2015р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань «Порядку 
денного», акціонери (їх представники) можуть ознайомитися щоденно, 
крім вихідних і святкових днів, з 08-30 год. до 17-00 год. за адресою: Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, с. Віта Поштова, вул. Набе-
режна, буд. 33, 3-ій поверх, приймальня ПАТ «КДМЗ». Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голо-
ва правління

телефон. для довідок: (044)-251-09-75, ( 04598)32645
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

Найменування показника звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 3271 3449
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1313 1389
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 86 764
Сумарна дебіторська заборгованість 1658 1053
Грошові кошти та їх еквіваленти 202 40
Власний капітал 3157 3380
Статутний капітал 636 636
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2521 2744
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 114 69
Чистий прибуток (збиток) 235 437
Вартість чистих активів 3157 3380
Середньорічна кількість акцій 2542950 2542950
Чисельність працівників на кінець періоду 4 4

Голова правління Пат «кДМЗ» __________________ Хоменко В. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«сВІтЛОВОДська НаФтОбаЗа», ідентифікацій-
ний код 03483298, місцезнаходження за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Світловодськ, вул. Єгорова, 73, повідомляє Вас, що 24 квітня 
2015 року о 12.00 годині за адресою: кіровоградська область, м. світ-
ловодськ, вул. Єгорова, 73, каб. № 1 відбудуться річні загальні збори 
акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
24 квітня 2014 року з 11.00 до 11.50 год. за вказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 20.04.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 

2014 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог 
статті 155 Цивільного кодексу України

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства (Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Єго-
рова, 73, каб. № 2) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 
9.00 до 13.00 та 14.00 до 16.00) та в доступному місці. Посадовою особою 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є голова правління Воропаєв О.В.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (доручення).
Основні показники фінансово- господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

Найменування показника
період

Звітний 
(2014)

Попередній 
(2013)

Усього активів 2167 2220
Основні засоби 256 271
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 212 240
Сумарна дебіторська заборгованість 496 501
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 16
Нерозподілений прибуток -5139 -4552
Власний капітал -3432 -2845
Статутний капітал 632 632
Довгострокові зобов’язання 1891 1891
Поточні зобов’язання 3708 3174
Чистий прибуток (збиток) -587 -576
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2528400 2528400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17

Голова правління Пат «світловодська нафтобаза»

Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (код ЄДРПОУ 
19286973, місцезнаходження: 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Велика 
Морська, 65) (далі Товариство) повідомляє, що чергові річні загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2015 року о 8.00 за 
адресою: 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 65, голо-
вний зал). 

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. 
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства. 
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 
6. Про прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії. Про за-

твердження висновку Ревізійної комісії. 
7. Про попереднє схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених 

або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою То-
вариства та надання повноважень на укладання таких угод. 

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (Про затвер-
дження балансу Товариства за 2014 рік). 

9. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та порядок 
виплати дивідендів.

До уваги акціонерів Прат «УкраЇНськІ страВи»!
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Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметь-
ся з 7.30 до 8.00 за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів 
акціонерів. Для участі у зборах акціонерам – фізичним особам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акці-
онерів – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повно-
важення представника, оформлений в порядку, встановленому чинним за-
конодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах – 17 квітня 2015 року (24 година). Акціонери 
можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на роз-
гляд загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9.00 
до 14.00 за адресою: 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 65. 
Відповідальна особа – Керівник групи по роботі з акціонерами Доля Ірина 
Віталіівна. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період Звітний/Попередній
Усього активів 182.6/171,8; Основні засоби 142,8/153,1; Довгострокові 

фінансові інвестиції -/-; Запаси 5,2/5,6; Сумарна дебіторська заборгованість 
- /1,9; Грошові кошти та їх еквіваленти 34,6 /11.2; Нерозподілений прибуток 
-/-; Власний капітал 88.3/88,3; Статутний капітал 88,3/88,3; Довгострокові 
зобов’язання -/-; Поточні зобов’язання 105,3/49,5; Чистий прибуток (збиток) 
-45,0/-14,6; Середньорічна кількість акцій (шт.) 5194/5194; Кількість власних 
акцій, викуплена протягом періоду (шт.) -/-; Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій протягом періоду -/-; Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб) 12/13. 

 Наглядова рада товариства

ДО УВаГи акцІОНЕрІВ 
ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа 

«бЕрЕЗНЯНський «аГрОтЕХсЕрВІс»
Приватне акціонерне товариство «БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕР-

ВІС» (далі - Товариство) повідомляє, що 22 квітня 2015 року о 11.00 в 
приміщенні залу засідання за адресою Товариства : 15622, чернігів-
ська  обл., Менський р-н, смт. березна, пл.революції,3 відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства.

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

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

2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних 
напрямків роботи на 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, затвер-
дження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам 
роботи за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 

акціонерного товариства «бЕрЕЗНЯНський «аГрОтЕХсЕрВІс « 
(тис. грн.) 

 Найменування 
 Показника

Період
Звітний Попередній 
2014р. 2013р.

Усього активів 249.3 249.6
Основні засоби 164.2 164.2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 85.1 85.4
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 245.0 245.0
Статутний капітал 136.3 136.3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4.3 4.6
Чистий прибуток (збиток) 5.1 4.7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 545400 545400
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

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складений на 16 квітня 2015 року (за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України).

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

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з10.00 – 11.00, 
22  квітня 2015 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 15622, 
Чернігівська обл., Менський р-н, смт.Березна, пл.Революції,3, у робочі дні 
в кабінеті бухгалтерії з 9.00 до 17.00, посадова особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Га-
ленко А.П.

Телефони для довідок: (04644) 2-52-60 Голова правління Галенко А.П.

Шановні акціонери 

ат «ГЛОбаЛ-МаркЕт»!
Директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛ-

МАРКЕТ» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 32155419, адреса 
місцезнаходження 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна, будинок 1) повідом-
ляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
19.04.2015 року о 10-00 за адресою: 01013, м.київ, вулиця Iнженерна, 
будинок 1, кімната 5. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем 
проведення зборів.

ПОрЯДОк ДЕННий 
(ПЕрЕЛІк ПитаНь ЩО ВиНОсЯтьсЯ На ГОЛОсУВаНННЯ):

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

зборах.
4. Звіт Директора за 2014 рік та прийняття рішення за результатами 

розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (що пов'язані 

з експлуатацією, обслуговуванням та реконструкцією будівель та споруд), 
ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом переви-
щує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 14.04.2015 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріала-
ми та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 19.03.2015 р. по 
18.04.2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 12-00 за адресою 01013, м.Київ, 
вулиця Iнженерна, будинок 1, кімната 5, звернувшись із письмовою зая-
вою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами – Директор Паладій Олександр Миколайович.

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

Телефон для довідок: (044) 230-20-21
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний 
(2014 р.)

попередній 
(2013 р.)

Усього активів 1146,1 10113,8
Основні засоби (залишкова вартість) 2826,2 2954,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 245,3 239,2
Сумарна дебіторська заборгованість 5904,6 4458,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 111,5 31,5
Нерозподілений прибуток 6340,2 3276,6
Власний капітал 8900,2 5836,6
Статутний капітал 2560,0 2560,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4029,3 4277,2
Чистий прибуток (збиток) 3063,6 2416,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 256 000 000 256 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6



№53, 19 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

49

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО З ІНО-
ЗЕМНиМи ІНВЕстицІЯМи, страХОВа кОМПаНІЯ 
«к‘ю бІ І УкраЇНа» (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллін-
ська, 8, код ЄДРПОУ 25395057) оголошує про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів.

Збори відбудуться 30 квітня 2015 року о 12.00 за адресою: м. київ, 
вул.  Іллінська, 8, 10-й під‘їзд, кімната №2. 

Реєстрація акціонерів за цією ж адресою в день проведення зборів. 
Початок реєстрації – 11.45, закінчення - 11.55.

Дата складення переліку акціонерів для повідомлення про проведення 
загальних зборів – 17 березня 2015 р на 24-00 годину.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 24 квітня 2015 р. на 24-00 годину.
ПОрЯДОк ДЕННий (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства щодо діяльності Товари-

ства за 2014 рік.
4. Звіт Ради Директорів Товариства щодо діяльності Товариства за 

2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2014 року.
7. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за під-

сумками роботи Товариства у 2014 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Погодження вчинення Товариством значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням това-
риства у робочі дні, робочий час (з 9-00 до 18-00, кімната №1), а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення (кімната №2). 
Юрисконсульт Москаленко Тарас Анатолійович відповідає за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами.Тел.:044-537-53-90

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат  ск  «к‘ю бІ І Україна», (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
 2014 р.  2013 р.

Всього активів 188 209 111 463
Основні засоби 1 804 2 340
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 114 98
Сумарна дебіторська заборгованість 19 587 13 002
Грошові кошти та їх еквіваленти 164 460 94 437
Нерозподілений прибуток 67 817 26 852
Власний капітал 81 033 40 560
Статутний капітал 8 100 8 100
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 39 321 13 928
Чистий прибуток (збиток) 42 473 7 630
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000 12 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 31

Прат ск «к‘ю бІ І Україна»

ШаНОВНий акцІОНЕр

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ШОсткІНськЕ аВтОтраНсПОртНЕ ПІДПри-
ЄМстВО 15962», місцезнаходження: 41107, м. Шостка, вул.. Га-
гаріна 1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 20 квітня 2015 року, о 10,00 години за адресою : 
41100, м.  Шостка. вул.. Гагарина- 1, в актовому залі підприємства, 
реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 20 квітня 
2015 року з 9-00 до 9,30 години, за місцем проведення зборів. Дата скла-
дання переліку акціонерів, .які мають право на участь у загальних збо-
рах , 15.04.2015р.(станом на 24  годину) за три робочих дні ,до дня про-
ведення загальних зборів. 

Для реєстрації акціонерам та їх представникам при собі мати докумен-
ти, що посвідчують особу /паспорт/, для представників акціонерів, додат-
ково, доручення на право участі у зборах, оформлене згідно до чинного 
законодавства.. 

Початок зборів о 10.00 години. 
ПОрЯДОк ДЕННий:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 

акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу ПАТ «Шосткінське АТП-15962» про резуль-

тати фінансово – господарської діяльності за 2014 рік та визначення осно-
вних напрямків діяльності підприємства на 2015 рік. .

5. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2014 рік. 
6. Звіт та висновки ревізійної комісії про роботу за 2014рік. 
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Шосткінське АТП-

15962» за 2014р.,затвердження звітів: Наглядової Ради, звіту ревізійної 
комісії, виконавчого органу, розподіл прибутку, покриття збитків за рахунок 
додаткового капіталу. 

8. Переобрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Шосткінське 
АТП -15962» , у зв,язку з звільненням Голови Ревізійної комісії. 

9. Переобрання Виконавчого органу , у зв’язку з закінченням терміну 
обрання. 

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності суб,екта малого 

підприємства, тис.грн
Найменування показника період

звітний попередній 
Усього активів 1424 1404 
Основні засоби (залишкова вартість) 1270 1296 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси - - 
Сумарна дебіторська заборгованість 109 79 
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 33 
Власний капітал 1424 1 404 
Статутний капітал 1105 1105 
Нерозподілений прибуток (збиток) 20 (-19) 
Довгострокові зобов,язання - - 
Поточні зобов,язання 10 10 
Чистий прибуток (збиток) 16 (-19) 
Чисельність працівників (осіб) 2 2 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами до загальних зборів з 
10,00 до 12,00 годин у робочі дні з 01.04.2015. по 15.04.2015р., або по те-
лефону 05449 2-14-98. 

Генеральний директор Пат «атП-15962»  босенко М.с..

До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства «Університет 
військових мистецтв», код ЄДРПОУ 01004905

Правлінням ПрАТ «Університет військових мистецтв» 26 лютого 2015 
року (протокол № 2) прийнято рішення про проведення Загальних зборів 
акціонерного товариства.

У зв’язку з цим, Правління ПрАТ «Університет військових мистецтв» 
(місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60, к. 514, по-
штовий індекс 49000) повідомляє Вас про проведення чергових загальних 
зборів акціонерного товариства, які відбудуться 22 квітня 2015 року за 
адресою: м. Дніпропетровськ, пр. карла Маркса, 60, к. 514, кабінет Го-
лови правління на п’ятому поверсі. Початок Загальних зборів акціонер-
ного товариства об 11 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів здійснюється за міс-
цем проведення Загальних зборів з 10 год. 15 хв. до 10 год. 45 хв. 22 квітня 
2015 року.

Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціоне-
ри, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники ак-
ціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 

законодавства України, на представництво інтересів акціонера на загаль-
них зборах акціонерів ПрАТ «Університет військових мистецтв».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 16 квітня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах 

акціонерного товариства (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів 

акціонерного товариства і затвердження регламенту роботи загальних збо-
рів акціонерного товариства.

2. Про затвердження висновків Ревізора по звітам та балансу товари-
ства за 2014 р.

3. Про затвердження результатів виконання основних напрямків діяль-
ності, витрат товариства у 2014 р.

4. Про затвердження звіту про роботу Правління товариства у 2014 р., 
встановлення розміру винагороди членам Правління товариства за підсум-
ками роботи в 2014 р.

5. Про виплату дивідендів акціонерам товариства за результатами ді-
яльності товариства у 2014 р.

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «УНІВЕрситЕт ВІйськОВиХ МистЕцтВ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерійський провулок, буд. 6

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ско-

рочене найменування – ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»), надалі – Товари-
ство, повідомляє Вас, що 23 квітня 2015 року об 11.10 годині за адресою: 
Україна, м. Одеса, вул. чорноморського козацтва, 72, в приміщенні 
клуба Пат «ОДЕссІЛьМаШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори 
акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 23 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клуба 
ПАТ  «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.04.2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 22 квітня 2015 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. 
до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Вапняна, 54, Адміністра-
тивний корпус, 1-й поверх, кімната № 1. Відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами зборів особа – Заступник Голови Правління з економічних пи-
тань Пліскунов Тимур Миколайович. Контактна особа для ознайомлення з 
матеріалами зборів – корпоративний секретар Литовченко Неля Іванівна.

23 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

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

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

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

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-

вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУбЛІчНОГО акціонерного товариства «Одеснафтопродукт» (тис.

грн.) 
Найменування показника ПЕрІОД

2014 рік 2013 рік 
Усього активів  149 447 100 575
Основні засоби  (за залишковою вартістю) 65 692 61 314
Довгострокові фінансові інвестиції  1 348 1 348
Запаси 3 196 2 038
Сумарна дебіторська заборгованість  68 790 25 268
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 163
Нерозподілений прибуток - 38 749 - 25 836
Власний капітал - 7 782 5 079
Статутний капітал 14 641 14 641
Довгострокові зобов'язання 855 385
Поточні зобов'язання 156 374 95 111
Чистий прибуток (збиток) (12 571) (15 323)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58 563 240 58 563 240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

453 463

Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

лу  VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депози-
тарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізо-
вані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної 
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на 
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата 
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

Пат «ОДЕсНаФтОПрОДУкт»

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ОДЕсНаФтОПрОДУкт»

6. Про основні напрямки діяльності товариства у 2015 р.
7. Про порядок розподілення прибутків товариства на 2015 р.
8. Про обрання Ревізора Приватного акціонерного товариства «Універ-

ситет військових мистецтв».
9. Про виконання рішення загальних зборів Приватного акціонерного то-

вариства «Університет військових мистецтв» по питанню № 10 протоколу 
№  33 від 17.03.2014 року. 

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством у ході поточної діяльності.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, з 
23.03.2015 року до початку Загальних зборів акціонерного товариства 22 квітня 
2015 року у робочий час (з 09.00 до 17.00 год., крім суботи та неділі, обідня пере-
рва з 13.00 до 14.00 год.) в приміщенні ПрАТ «Університет військових мистецтв» 
(к. 514) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
Правління ПрАТ «Університет військових мистецтв» Дягіль Є.Г.

Тел. для довідок з питань ознайомлення з документами: (056) 744-13-37.
Правління Прат «Університет військових мистецтв»

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
станом на 31.12.2014 р.

 Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5802 5662
Основні засоби 1698 1681
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 48 45
Сумарна дебіторська заборгованість 121 123
Грошові кошти та їх еквіваленти 3905 3783
Нерозподілений прибуток 2833 2630
Власний капітал 2570 2542
Статутний капітал 2 2
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 348 461
Чистий прибуток (збиток) 494 538
Середньорічна кількість акцій (шт.) 461 461
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 35
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Приватне акціонерне товариство «Автотрейдінг Інвест» (надалі – 
ПрАТ  «Автотрейдінг Інвест»), код ЄДРПОУ 31106821, яке знаходиться за 
адресою 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, повідомляє про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 
2015  р. о 12 годині 00 хвилин за адресою 03062, м. київ, просп. Пере-
моги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
3. Обрання членів Наглядової ради.
3. Звіт Генерального директора ПрАТ «Автотрейдінг Інвест» про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Автотрейдінг Інвест» за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висно-
вків Ревізійної комісії ПрАТ «Автотрейдінг Інвест» по річному звіту та 
балансу.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Автотрейдінг Інвест» за 
2014  рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2014 рік, стро-
ку та порядку виплати дивідендів.

7. Визначення основних напрямів діяльності на поточний рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загаль-

них зборах буде проводитись 21 квітня 2015 р. з 11 години 15 хвилин до 
11  години 55 хвилин за місцем проведення чергових загальних зборів акці-
онерів.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів – на 24 годину 15 квітня 2015 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення за-
гальних зборів за адресою – 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, 3-й  по-
верх, кімната № 306 у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення 
загальних зборів  – за місцем їх проведення. Відповідальний за озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного – Генеральний директор Письменний Віктор 
Володимирович. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

Прат  «автотрейдінг Інвест», тис. грн.

Найменування показника Період
2014 2013

Усього активів 46685 48732
Основні засоби 41940 45269
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 75 58
Сумарна дебіторська заборгованість 4573 3349
Грошові кошти та їх еквіваленти 97 56
Нерозподілений прибуток -29726 -31515
Власний капітал 5943 4154
Статутний капітал 3148 3148
Довгострокові зобов'язання 16696 20836
Поточні зобов'язання 24575 23554
Чистий прибуток (збиток) 1789 1016
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) 

23 23

Довідки за телефоном 044-496-84-79.
Генеральний директор
Прат «автотрейдінг Інвест»   В.В. Письменний

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«аВтОтрЕйДІНГ ІНВЕст»

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ПОЛтаВасОртНасІННЄОВОч» 

(надалі  –Прат «Полтавасортнасіннєовоч»)
код ЄДРПОУ 00490725

місцезнаходження 36008, м. Полтава, вул. Комарова,9
Шановний акціонер!

ПрАТ «Полтавасортнасіннєовоч» повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2015 р. о 11.00 
за адресою: м. Полтава, вул. комарова, 9, адмінбудівля Прат  «Пол-
тавасортнасіннєовоч», офісне приміщення .

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 20 квітня 2015  року 
з 09.30 до 10.30 год 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів – 14 квітня 2015 року.

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

зборів акціонерів. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборів.

2. Звіт генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Напрямки діяльності на 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора.

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

4. Звіт ревізійної комісії про результати діяльності за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2014р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-
сумками роботи Товариства у 2014 році.

7. Переобрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважуеться на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради.

8. Переобрання членів Ревізійної комісії товариства. 
9. Переобрання генерального директора товариства.

10. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття 
такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих 
значних правочинів, надання повноважень на укладання таких право-
чинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

Ознайомитися з документами, пов’язанимии з порядком денним за-
гальних зборів акціонерів можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, 
вул.  Комарова, 9, щоденно з 08.30 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 
13.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Решетник О.В. Для реєстрації для участі у загальних зборах 
акціонерам та їх представникам необхідно мати: документ, що посвідчує 
особу (пасторт), представникам акціонерів  – додатково довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Довідки за телефоном (0532) 679163. 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів 4024,8 2690,2
Основні засоби 532,2 543,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1897,3 1755,4
Сумарна дебіторська заборгованність 1516,4 366,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 67,8 16,7
Нерозподілений прибуток  -175,8 -174,6
Власний капітал 521,1 522,3
Статутний капітал 696,9 696,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3485,0 2167,9
Чистий прибуток (збиток) -1,2 -0,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2787684 2787684
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 15
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» 

(скорочене найменування – ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»), надалі – Това-
риство, повідомляє Вас, що 22 квітня 2015 року об 11.10 годині за адре-
сою: Україна, м. Одеса, вул. чорноморського козацтва, 72, в приміщен-
ні клубу Пат «ОДЕссІЛьМаШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори 
акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 22 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу 
ПАТ  «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 16.04.2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акці-
онерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами зборів до 21 квітня 2015 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неді-
лі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за 
адресою: Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15, ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», 
відділ «Управління акціонерним капіталом та цінними паперами». Відпові-
дальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Заступник Голови 
Правління з економічних питань Батозський Сергій Віталійович. Контактна 
особа для ознайомлення з матеріалами зборів начальник відділу «Управління 
акціонерним капіталом та цінними паперами» – Литовченко Неля Іванівна.

22 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

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

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

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

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа «ЕксІМНаФтОПрОДУкт» 
(тис.ГрН.) 

Найменування показника ПЕрІОД
2014 рік 2013 рік

Усього активів  477 344 445 045
Основні засоби  201 923 208 566
Довгострокові фінансові інвестиції  115 935 115 935
Запаси 9 733 15 505
Сумарна дебіторська заборгованість  114 491 73 382
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 169 2 573
Нерозподілений прибуток 168 750 161 624
Власний капітал 253 599 246 585
Статутний капітал 30 165 30 165
Довгострокові зобов'язання 94 482 41 606
Поточні зобов'язання 129 263 156 854
Чистий прибуток (збиток) 7 126 13 618
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120 660 173 120 660 173
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 632 659

Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

лу  VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депози-
тарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізо-
вані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної 
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на 
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата 
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

Пат «ЕксІМНаФтОПрОДУкт»

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ЕксІМНаФтОПрОДУкт»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «МАРІУПОЛЬ-АВТО»

 (надалі – Товариство), 
ідентифікаційний код-05419643, місцезнаходження: 87531, Донецька обл., 

м. Маріуполь, вул.. Макара Мазая, буд.6,
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 20 квітня 2015 року з 10 годин 00 годин до 
10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 квітня 2015 року  
об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 87531Донецька д/н 
м.  Марiуполь, вул. Макара Мазая, 6, 3-ій поверх, зал засідань товариства.

Місцезнаходження Товариства: 87531Донецька д/нм. Марiуполь, 
вул.  Макара Мазая, 6. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 

дня проведення Зборів 14 квітня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком   

денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2014 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2015 рік.

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «МарІУПОЛь-аВтО»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
1.1. Повне найменування Товариства - ПриВатНЕ 

акцIОНЕрНЕ тОВаристВО «ПЕрЕстраХУВаЛьНЕ 
тОВаристВО «ЄВрОПОЛIс». Місцезнаходження Товари-
ства  - м. Київ, 01032, вул. Старовокзальна, 13.

1.2. 20.04.2014р. об. 11:00 у м. києві, по вул. старовокзальна, 13, у 
кім. 201 будуть проводитися річні загальні збори акціонерів. 

1.3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 
10:00, час закінчення – 11:00. 

1.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 24 год. 00 хв. 14.04.2014р. 

1.5. Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Прийняття рішення про ви-

плату (невиплату) дивідендів та затвердження розміру дивідендів за про-
стими акціями Товариства.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, звіту 
Наглядової Товариства за 2014 рік, звіту ревізора за 2014 рік.

7. Прийняття рішення про реалізацію раніше викуплених власних акцій 
Товариством.

1.6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. До дня проведення річ-
них загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за 
адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, 13, кім. 201, щоденно з 9.30 до 17.30, 
крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Това-
риства Долга Катерина Сергіївна. Телефон для довідок (044) 236-95-58
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 13124 14390
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22 33
Довгострокові фінансові інвестиції 12857 12857
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість 18 251
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 60
Нерозподілений прибуток -247 -599
Власний капітал 12471 12698
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) 352 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145 145
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- 18102

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- 1810

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

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

Голова правління  Долга катерина сергіївна

ДО УВаГи акцІОНЕрІВ

ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО 
тОВаристВа «МІстО баНк»

Правління банку повідомляє, що 19 квітня 2015 року відбудуться За-
гальні збори акціонерів за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 11, 
другий поверх, конференц-зал. Початок зборів: 11:00.

Порядок денний:
1. Обрання секретаря Загальних Зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження результатів діяльності АТ «Місто Банк» за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності і балансу АТ «Місто Банк» 

за 2014 рік. 
5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту по річному звіту 

АТ  «Місто Банк» за 2014 рік.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу 

АТ «Місто Банк» за 2014 рік.
7. Доповідь Ревізійної комісії по результатам розгляду звітів внутріш-

нього та зовнішнього аудиту.
8. Розподіл прибутку і збитків, затвердження розміру дивідендів по ре-

зультатам діяльності АТ «Місто Банк» за 2014 рік.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-

гальних зборах: 19 квітня 2015 рік з 10:00 до 11:00 за адресою проведення 
загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 14 квітня 2015 р.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати документи, 
що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час Ви можете 
ознайомитись за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11. Телефон 
для довідок: (048) 711-67-77.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ат «Місто банк» (тис. грн.) 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  1 882 410 1 566 394
Основні засоби  119 415 121 548
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  28 375 5 401
Грошові кошти та їх еквіваленти 180 286 160 293
Нерозподілений прибуток (68 552) (51 618)
Власний капітал 337 129 313 036
Статутний капітал 299 980 299 980
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1 545 281 1 253 358
Чистий прибуток (збиток) 16 868 9 853
Середньорічна кількість акцій (шт.) 299 980 299 980
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

220 258

Голова Правління ат «Місто банк» 
Демченко І.а.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
87531Донецька д/нм. Марiуполь, вул. Макара Мазая, 6, 3-ій поверх, зал 
засідань товариства, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в 
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний 
директор Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 8943 10159
Основні засоби 8119 9418
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 403 438
Сумарна дебіторська заборгованість 299 213

Грошові кошти та їх еквіваленти 67 31
Нерозподілений прибуток -1415 -2011
Власний капітал -145 -741
Статутний капітал 308 308
Довгострокові зобов’язання 840 1272
Поточні зобов’язання 7919 9347
Чистий прибуток (збиток) 596 189
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 230 000 1 230 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 245 263

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (0629) 473263

Наглядова рада Прат «Маріуполь-авто»
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Шановні акціонери !

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«страХОВа кОМПаНІЯ «ФОртЕ ЛайФ»

адреса: 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17, під’їзд 3 
(код за ЄДРПОУ 33940722) (далі – Товариство)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2015 року о 10-00

за адресою: м. київ, вул. Павлівська, 17, 3 під’їзд,
(зала засідань товариства)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 22.04.2015 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріала-
ми та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів, а також у робочі дні з понеділка по 
п'ятницю з 10-00 по 16-00 год., за адресою 01054, м. Київ, вул. Павлів-
ська,  17, 3 під’їзд (зала засідань Товариства), звернувшись із заявою 
складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акці-
онерів з матеріалами – Сутирін Валентин Валерійович. Реєстрація акціо-
нерів (їх представників) буде здійснюватись з 09:00 до 09:45 год. за київ-
ським часом у день проведення чергових загальних зборів акціонерів за 
адресою їх проведення.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 591-19-58
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 52 252 34 708
Основні засоби 4 130 2 827
Довгострокові фінансові інвестиції 13 600 17 000
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 175 50
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 063 5 674
Нерозподілений прибуток 9 601 5 626
Власний капітал 26 909 22 678
Статутний капітал 17 000 17 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 107 818
Чистий прибуток (збиток) 4 231 5 128
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17000 17 000 17 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

26 17

18.03.2015 р.
З повагою,
Генеральний директор 
Прат «ск «Форте Лайф»  кулєшин О.а.

Шановний акціонер!

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«аІГ УкраЇНа страХОВа кОМПаНІЯ»

 (надалі – товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

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

акціонерів) для участі в Зборах: 23 квітня 2015 року з 16 години 40 годин 
до 16 годин 55 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 квітня 2015 року 
о  17- 00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. київ, 
вул. Іллінська, 8, 10-й під’їзд, 1-й поверх, офіс товариства.

Місцезнаходження Товариства: вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, 
Україна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення Зборів 17 квітня 2015 року.

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

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

ства.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерально-

го директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014 рік.

4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2014 рік.

5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства за 2014 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про розгляд і затвердження бюджету та основних напрямів діяль-

ності Товариства на 2015 рік.
10. Про делегування Наглядовій Раді права надавати працівникам То-

вариства повноважень з андеррайтингу, врегулюванню збитків та фінан-
сових повноважень.

11. Про погодження дій Генерального директора Товариства про вчи-
нення Товариством значних правочинів.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна , кожного робочого 
дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами Генеральний директор Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний
2014 р.

Попере-
дній

2013 р.
Усього активів 150 144 126 679
Основні засоби (залишкова вартість ) 478 197
Запаси в т.ч. готова продукція - -
Сумарна дебіторська заборгованість 12 657 12 170
Поточні фінансові інвестиції - 828
Грошові кошти та їх еквіваленти 98 185 63 958
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 38 157 23 832
Власний капітал 63 090 48 765
Статутний капітал 23 461 23 461
Довгострокові зобов’язання 42 964 51 160
Поточні зобов’язання 44 090 26 754
Чистий прибуток (збиток) 14 283 (2 690)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 877 8 877
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)

7 11

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

та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 490-65-50

Наглядова рада
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Директор ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО тОВари-
стВа «страХОВа кОМПаНІЯ «кОНтакт страХУ-
ВаННЯ» (код ЄДРПОУ 34645930), що знаходиться за адресою: 03040, 
м. Київ, вул. Деміївська, будинок 43, повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року о  12:00  го-
дині за адресою: 03040, м. київ, вул. Деміївська, будинок 43.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах : 

Станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.
Порядок денний:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту робо-
ти загальних зборів акціонерів;

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2015 рік;

3. Звіт та висновки органу контролю за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;

4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік;
5. Розподіл прибутку товариства та прийняття рішення про виплату 

річних дивідендів;
6. Відкликання голови правління товариства;
7. Обрання голови правління товариства;
8. Звіт Внутрішнього аудитора про результати 2014 календарного року 

та план діяльності Служби внутрішнього аудиту (контролю) на 2015 рік.. 
З матеріалами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів мож-

на ознайомитись за місцезнаходженням товариства.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-

ставникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене у порядку, пе-
редбаченому чинним законодавством України. Реєстрація акціонерів від-
бувається за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 11.00 до 
11.45».

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «страхова компанія «кОНтакт страХУВаННЯ» 

(тис. грн.)

Найменування показника 
період 

Звітний 
2014

Попере-
дній 2013

Усього активів  957660 17377
Нематеріальні активи 143 118
Сумарна дебіторська заборгованість  106002 2 
Грошові кошти та їх еквіваленти 188905 517
Фінансові інвестиції 190403 16619
Частка перестраховиків у страхових резервах 472207 116
Нерозподілений прибуток 3741 2917
Додатковий капітал 192 192
Резервний капітал 154 86
Статутний капітал 13141 13141
Поточні зобов'язання 120645 1
Страхові резерви 472557 935

Телефон для довідок: (044) 353-81-08  Директор Товариства

До уваги акціонерів Прат «ХЛІбОрОб»!
Приватне акціонерне товариство «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 30742236, 

місцезнаходження: 57412, Україна, Миколаївська обл., Березанський ра-
йон, с. Красне, вул. Енгельса, 3) (далі Товариство) повідомляє, що чергові 
річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23 квітня 
2015  року о 12.00 за адресою: 57412, Миколаївська обл., березан-
ський район, с. красне, вул. Енгельса, 3, актовий зал). 

Порядок денний: 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. 
4. Про відкликання та обрання членів Наглядовоі ради Товариства. За-

твердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

5. Про відкликання та обрання членів органу управління Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства. 
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 
8. Про прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії. Про 

затвердження висновку Ревізійної комісії. 
9. Про попереднє схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених 

або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою То-
вариства та надання повноважень на укладання таких угод. 

10. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (Про затвер-
дження балансу Товариства за 2014 рік). 

11. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та порядок 
виплати дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 р. (тис. 
грн.) Найменування показника Період Звітний/Попередній

Усього активів 1269,4\1286,7; Основні засоби 1205,7/1230,4; Довго-
строкові фінансові інвестиції -/-; Запаси 3,3/3,3; Сумарна дебіторська за-
боргованість 50,0 /51,7; Грошові кошти та їх еквіваленти 10,4 /1,3; Нероз-
поділений прибуток -816,5/-766,0; Власний капітал 1206,5/1257,0; 
Статутний капітал 902,6/902,6; Довгострокові зобов’язання -/-; Поточні 
зобов’язання 62,9/29,7; Чистий прибуток (збиток) -50,5,/-3,2; Середньоріч-
на кількість акцій (шт.) 3610463/3610463; Кількість власних акцій, викупле-
на протягом періоду (шт.) -/-; Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 4/4. 

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбувати-
меться з 11.30 до 12.00 за місцем проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам – фізичним особам не-
обхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представ-
никам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтвер-
джує повноваження представника, оформлений в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2015 року (24 годи-
на). Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які ви-
носяться на розгляд загальних зборів, в робочі дні з 11.00 до 15.00 за 
адресою: 54030, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкін-
ська, 41/5, 2-й поверх, кімната №2, тел. (0512) 479764. Відповідальна осо-
ба – Керівник групи по роботі з акціонерами Дерега Інна Едуардівна. На-
глядова рада ПрАТ

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «житОМир-
ський ЗаВОД «ШЛЯХІНДУстрІЯ» (код за ЄДРПОУ 03443726, 
надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження Товариства  – м. Жито-
мир, вул. Б. Хмельницького, буд.42) повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призна-
чені на 24 квітня 2015 року за адресою: м. житомир, вул. б. Хмельниць-
кого, буд.42 (в кабінеті голови правління). Початок загальних зборів 
о  12  год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься 
за місцем проведення загальних зборів 24 квітня 2015 року, початок реєстра-
ції об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації об 11 год. 45 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту На-

глядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2014 році.
Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що по-

свідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – до-
датково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціоне-
ри під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, в робочі дні та робочий час в кабінеті голови правління Товариства за 

адресою: м. Житомир, вул. Б. Хмельницького, буд.42 на підставі наданого 
акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Товари-
ства Ставська Т.Б. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

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

Найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 996 1027
Основні засоби 783 819
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 46 34
Сумарна дебіторська заборгованість 163 163
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -42 -126
Власний капітал 976 892
Статутний капітал 629 629
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 20 135
Чистий прибуток (збиток) -42 -84
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2517120 2517120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10
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Пат «кОВЕЛьський М’ЯсОкОМбІНат»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуть-

ся 24 квітня 2015року об 15 год. в актовому залі підприємства
Пат «ковельський м’ясокомбінат»

45000, Волинська обл., м. ковель, вул. Володимирська, 156
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зборах 24 год. 20 квітня 2015 року
Порядок денний:

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

2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товари-
ства за 2014 рік. Затвердження звіту та балансу підприємства за 
2014р

3. Визначення основних напрямків та умов роботи Товариства на 
2015  р.

4. Затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
6. Переобрання членів Ревізійної комісії.
7. Звернення ПрАТ «Ковельські ковбаси»та ТОВ «Ковбаси з Ковеля»з 

проханням виступити майновим поручителем перед банком.
8. Про надання згоди ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат» виступити 

майновим поручителем перед банком в забезпечення виконання 
зобов’язань ПрАТ «Ковельські ковбаси» за кредитним договором, який 
буде укладений між банком та ПрАТ «Ковельські ковбаси» та зобов»язань 
ТОВ «Ковбаси з Ковеля» за кредитним договором, який буде укладено з 
банківською установою. 

9. Про надання згоди ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат» на вчинення 
значного правочину - передачу банку в іпотеку майна, що знаходиться 
за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, буди-
нок 156, та надання згоди на можливе відчуження банком майна, що 
передається в іпотеку.

10. Про надання повноважень генеральному директору ПАТ «Ко-
вельський м'ясокомбінат» на: підписання та укладання від імені 
ПАТ  «Ковельський м'ясокомбінат» з банком іпотечного договору; під-
писання від імені ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат» інших документів, 
пов'язаних із іпотекою майна ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат»; під-
писання та укладання договорів про зміни (доповнення) до цих право-
чинів; самостійне узгодження усіх умов вказаних правочинів; на підпи-
сання та укладання від імені ПАТ «Ковельський м'ясокомбінат» з 
банком договору поруки; підписання та укладання договорів про зміни 
(доповнення) до цього правочину; самостійне узгодження усіх умов 
вказаних правочинів.

11. Різне.
Реєстрація акціонерів відбудеться в день проведення зборів з 14.00 

до 14.30 за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах 
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу на право учас-
ті у зборах. Представникам – документ, що посвідчує особу та доручен-
ня на право участі у зборах. 

Основні показники
 фінансово-господарської діяльності

тис. грн.
Найменування показника Період

На 
31.12.2014 рік

На 
31.12.2013 рік

Усього активів
Основні засоби: залишкова вартість 5241 5241
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток -3089,6 -2666,7
Власний капітал 2594,0 3036,9
Статутний капітал 4460 4460
Довгострокові зобов»язання 2344 883
Поточні зобов»язання 53,6 51,6
Чистий прибуток (збиток) -3089,6 -2666,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 637160 637160
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року (шт.)

0 0

Загальна сума коштів витрачена 
на викуп акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду

6 6

Дирекція ПАТ «Ковельський м’ясокомбінат»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПрО ПрОВЕДЕННЯ рІчНиХ ЗаГаЛьНиХ ЗбОрІВ акцІОНЕрІВ

ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа 
«ХаркІВський ХЛІбОкОМбІНат 

«сЛОбОжаНський», код за ЄДРПОУ 00381870
(далі – товариство)

Місцезнаходження емітента: 61029, Харківська область, м. Харків, 
Московський район, шосе Салтівське, 129.

Дата та час проведення зборів: 22 квітня 2015 р. о 10:00.
Місце проведення зборів: 61029, Харківська область, м. Харків, 

Московський район, шосе салтівське, 129 (4 поверх, конференц-
зал).

Час та місце реєстрації учасників: з 09:00 до 09:45 за місцем проведен-
ня зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 16 квітня 2015 р.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів акціонерів. 
2. Звіт генерального директора Товариства за підсумками діяльності у 

2014 році.
3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками діяльності у 

2014  році. 
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками діяль-

ності у 2014 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
7. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства.
8. Розгляд та схвалення правочинів, вчинених з моменту проведення 

попередніх загальних зборів акціонерів.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, про попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття рішення, про надання повнова-
жень на укладення таких правочинів.

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів за адре-
сою: 61029, Харківська область, м. Харків, Московський район, шосе 
Салтівське, 129 (4 поверх, конференц-зал). Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Левченко Олена Вікторівна. Документи надаються акціонеру 
товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його 
письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять ро-
бочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних 
загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового за-
питу.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів - документ, що посвідчує особу і доручення, оформлене у 
встановленому порядку.

Тел. для довідок: (057) 710-50-40.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства
 (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 146005,0 81243,0
Основні засоби 60926,0 60976,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4645,0 3339,0
Сумарна дебіторська заборгованість 19549,0 15662,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,0 25,0
Нерозподілений прибуток 27942,0 40272,0
Власний капітал 32475,0 44805,0
Статутний капітал 1170,2 1170,2
Довгострокові зобов'язання 1501,3 1501,3
Поточні зобов'язання 112029,0 34937,0
Чистий прибуток (збиток) (12330,0) (8279)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4680824 4680824
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

281 301
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПрО ПрОВЕДЕННЯ рІчНиХ ЗаГаЛьНиХ ЗбОрІВ акцІОНЕрІВ

ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО 
тОВаристВа «караВай», код за ЄДРПОУ 00384414

(далі – товариство)
Місцезнаходження емітента: 61153, Харківська область, м. Харків, 

Московський район, вул. Гвардійців Широнінців, 1А.
Дата та час проведення зборів: 22 квітня 2015 р. о 14:00.
Місце проведення зборів: 61029, Харківська область, м. Харків, 

Московський район, шосе салтівське, 129 (4 поверх, конференц-
зал).

Час та місце реєстрації учасників: з 13:00 до 13:45 за місцем проведен-
ня зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 16 квітня 2015 р.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, за-

твердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт генерального директора Товариства за підсумками діяльності у 

2014 році.
3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками діяльності у 2014 

році. 
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками діяль-

ності у 2014 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
7. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства.
8. Розгляд та схвалення правочинів, вчинених з моменту проведення 

попередніх загальних зборів акціонерів.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, про попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття рішення, про надання повнова-
жень на укладення таких правочинів.

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів за адре-
сою: 61029, Харківська область, м. Харків, Московський район, шосе 
Салтівське, 129 (4 поверх, конференц-зал). Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Храброва анна Миколаївна. Документи надаються акціонеру 
товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його 
письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять ро-
бочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних 
загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового за-
питу.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів - документ, що посвідчує особу і доручення, оформлене у 
встановленому порядку.

Тел. для довідок: (057) 710-50-40.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
2014 2013

Усього активів 3058,6 3108.7
Основні засоби 1302,9 1454.4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 100,6 98.7
Сумарна дебіторська заборгованість 569,9 1340.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 51,0 51.8
Нерозподілений прибуток -16173,5 -15697.8
Власний капітал -9225,0 -8749.3
Статутний капітал 3502,7 3502.7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7966,8 8006.8
Чистий прибуток (збиток) -475,2 -322
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14010908 14010908
Кількість власних акцій, викуплений протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 2

Повідомлення  
про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 

ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО 
тОВаристВа «аЗОВЗОВНІШтраНс»

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «аЗОВЗОВНІШтраНс» (нада-

лі  — Товариство), місцезнаходження: 87510, Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Корабельна, 2, повідомляє про проведення річних (черго-
вих) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
які відбудуться 20 квітня 2015 року об 11:00, за адресою: 87510, Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. корабельна, 2, актова зала.

Реєстрація акціонерів Загальних зборів буде проводитися 20 квітня 
2015 року з 10:00 до 10:50 за місцевим часом за місцем проведення 
Загальних зборів. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам 
акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує по-
вноваження представника (для керівників юридичних осіб — документ 
про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера — юридичної 
особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, 
для інших представників — довіреність видану для участі у Загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати 
особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товари-
ства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом 
на 24 годину «14» квітня 2015 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування 

(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду 
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Зміна місцезнаходження Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, 

пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: 87510, 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, каб. № 18 у робочі 
дні в період з 19 березня 2015 року до 20 квітня 2015 року з 14:00 до 
16:00, а у день проведення Загальних зборів з 10:00 до 10:50 у місці їх 
проведення за адресою: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Корабельна, 2, Актова зала. Телефон для довідок: (0629) 40-78-38. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є Гучкова Марина Володимирівна. Крім того, за адресою: 87510, 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, каб. № 18, акціоне-
ри Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо 
порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2014 рік

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 11 103 12 705
Основні засоби 4 701 4 692
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 113 105
Сумарна дебіторська заборгованість 101 5 933
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 959 3 951
Нерозподілений прибуток 9 059 7 024
Власний капітал 10 472 8 436
Статутний капітал 194,6 194,6
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 632 4 269
Чистий прибуток (збиток) 2 035 286
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 946 1 946
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

33 35

Генеральний директор 
Прат «аЗОВЗОВНІШтраНс»  В.к. багаєв 
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ДО УВаГи акцІОНЕрІВ 

ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО 
тОВаристВа «ЕЛЕктрОтЕХНОЛОГІЯ»

Місцезнаходження: 69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3. Код 
ЄДРПОУ 05402335

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ» (на-
далі –Товариство) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Това-
риства (надалі – Збори) відбудуться 22 квітня 2015 року о 15 годині за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах - 16 квітня 2015 року.

ПОрЯДОк ДЕННий ЗбОрІВ:
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Зборів. 
2. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
3. Звіт Правління про підсумки роботи Товариства за 2014 рік, прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 
4. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на  

2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду зві-

ту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за 2014 рік.

ОсНОВНІ ПОкаЗНики ФІНаНсОВО-ГОсПОДарськОЇ ДІЯЛьНОстІ
Пат «Електротехнологія» 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 15931 19997
Основні засоби 9923 11347
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2247 4439
Сумарна дебіторська заборгованість 813 1269
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 188
Нерозподілений прибуток 12644 13727
Власний капітал 13758 14841
Статутний капітал 1082 1082
Довгострокові зобов'язання - -

Поточні зобов'язання 2173 5122
Чистий прибуток (збиток) -795 -25
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1081877 1081877
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 206 224

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 22 квітня 2015 року з 
14:00 до 14:50 години за адресою проведення Зборів. При собі мати документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів - додатково доручення на 
право участі в Зборах, засвідчене згідно вимог чинного законодавства.

Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного 
Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до 
порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3, к. 613 (в понеділок, ві-
второк та середу з 10.00 до 16.00 години, обідня перерва з 11.30 до 12.00 
години), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Сидоров О.М.

Додаткова інформація: Відповідно до вимог закону України «Про депо-
зитарну систему України» власник цінних паперів зобов’язаний звернутися 
до обраної емітентом депозитарної установи за адресою: 69065, м Запо-
ріжжя, майдан Інженерний, 1, к.207 та укласти з нею договір про обслугову-
вання рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ 
прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі. 

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних папе-
рах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цін-
ні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах 
емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в 
органах емітента.

Телефони для довідок: (061) 284-14-14, (61) 284-13-23.

Повідомлення про проведення 
річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуван-
ню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект» (код за ЄДРПОУ 
00158592, місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Артема, 77), далі за тек-
стом Товариство, повідомляє про проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21.04.2015 р. о 11-00 годині. 
за адресою: 04050, м. київ, вул. артема, 77 (на третьому поверсі в 
конференц-залі).Реєстрація акціонерів та їх представників: 21.04.2015 р. 
з 10-30 до 11-00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 15 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

2014  рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинен-

ня Товариством значних правочинів за період 2014 рік .
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Про обрання Наглядової ради у новому складі.
12. Про обрання Ревізійної комісії у новому складі.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 89081 91199

Основні засоби 379 449
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 91 123
Сумарна дебіторська заборгованість 13169 8654
Грошові кошти та їх еквіваленти 1344 156
Нерозподілений прибуток (29424) 11281
Власний капітал (16073) 24632
Статутний капітал 1600 1600
Довгострокові зобов'язання 1273 40995
Поточні зобов'язання 103881 25572
Чистий прибуток (збиток) (40705) 332
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1797695 1797695
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

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

Загальна суму коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

183 217

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати 
проведення загальних зборів за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77, 
кімната 325 щоденно крім суботи, неділі та святкових днів з 9-00 до 16-00, 
та в день проведення зборів також за місцем проведення загальних збо-
рів акціонерів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Дзівалтовський Владислав Віталійович, телефон для 
довідок (044) 486 3398. Для участі в зборах необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, уповноваженим особам та представникам акціонерів та-
кож необхідно мати доручення на право участі у загальних зборах та го-
лосуванні.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомлені та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законом.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

Голова Правління Пат «Укргазпроект»  Глоба М.Ф.

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «УкраЇНський ІНститУт ПО ПрОЕктУВаННю 
Об’ЄктІВ ГаЗОВОЇ ПрОМисЛОВОстІ «УкрГаЗПрОЕкт»
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ДО ВІДОМа акцІОНЕрІВ

ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО тОВари-
стВа «ЗаПОрІЗькЕ аВтОтраНсПОртНЕ 

ПІДПриЄМстВО 12329»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Запорізьке авто-

транспортне підприємство 12329» (Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне 
шосе, буд. 66, ЄДРПОУ 03114164) повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів товариства відбудуться 27 квітня 2015 року об 11-00 годині за 
місцезнаходженням товариства: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, клас 
безпеки руху. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 10-15 до 10-45 
за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 21 квітня 2015 року.

ПЕрЕЛІк ПитаНь, ЩО ВиНОсЯтьсЯ На ГОЛОсУВаННЯ, ЗГІДНО З 
ПОрЯДкОМ ДЕННиМ:

1. Обрання лічильної комісії та визначення способу голосування і під-
рахунку голосів при прийнятті рішень з порядку денного загальних зборів. 

2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2015 
році. 

3. Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2014 р. 
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2014 р. 
5. Затвердження річного звіту та порядку розподілу прибутку за підсум-

ками роботи у 2014 році. 
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядом денним загаль-

них зборів, акціонери можуть в робочі дні тижня з 13-30 до 16-00 з 
15.04.2015  р. за адресою: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, кабінет юрис-

консульта, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відпові-
дальний працівник за надання інформації акціонерам – Самелюк І.Ф. Для 
участі в зборах при собі мати паспорт, а для представників акціонерів до-
датково – довіреність, посвідчену відповідно до вимог діючого законодав-
ства. Довідки за телефоном : 061-222-09-01.

Основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 56 893 55 932
Основні засоби 8 019 6 995
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 098 1 309
Сумарна дебіторська заборгованість 2 136 1 516
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 33
Нерозподілений прибуток (7 426) (7 525)
Власний капітал 50 874 50 775
Статутний капітал 51 032 51 032
Довгострокові зобов’язання 149 1 274
Поточні зобов’язання 5 870 3 883
Чистий прибуток (збиток) 99 65
Середньорічна кількість акцій (шт.) 204 128 400 204 128 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

277 249

Голова наглядової ради Прат «ЗатП 12329»  а.В. Плисенко

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 
«асНОВа ХОЛДиНГ», 

місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.
Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 07 квітня 2015 року об 

11-00 годині за адресою: 03115, м. київ, вул. Миколи краснова, 27, адміні-
стративна будівля (літера ж,к), 5-й поверх, конференц-зал (оголошення 
про проведення загальних зборів опубліковано 04.03.2015 року //«Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №  43 (2047). 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
після пункту 9 доповнено двома пунктами наступного змісту:

«10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ», визна-
чення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ». За-
твердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових, трудових договорів з членами Наглядової ради.

11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПриватнОГО 
акціонернОГО товариствА «АСНОВА ХОЛДИНГ» шляхом затвердження 
його у новій редакції».

У зв’язку з вищевказаними змінами, пункти 10, 11 та 12 порядку 
денного вважати відповідно пунктами 12, 13 та 14.

Питання порядку денного, зазначене в п. 13, доповнити та виклас-
ти в наступній редакції:

«13. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» щодо правонаступництва за ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВСЕРВІС-ЦЕНТР», яке 
припиняється в результаті приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ», а також у зв’язку з іншими змінами 
щодо органів Товариства (Наглядової ради та Ревізійної комісії), їх складу, 
компетенції, порядку обрання/утворення, відкликання та прийняття ними 
рішень, та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами для підготовки до 
Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення За-
гальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери товари-
ства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адре-
сою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27, адміністративна будів-
ля (літера Ж,К), 4-й поверх, юридичний відділ, а в день проведення За-
гальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою 
товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Директор Гулієв У.Р.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886 

Повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів 

ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа «асНОВа ХОЛДиНГ»

Правління Пат «НаФтОВик» повідомляє Вас, що звітно-виборні 
збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2015 року о 10:00 год. за адресою: 
Івано-Франківська область, м.Надвірна, вул. рамішвілі, 6, в актовому 
залі ат.

Порядок денний:
1. Звіт голови наглядової ради за звітний період;
2. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність АТ за 

звітний період;
3. Звіт голови ревізійної комісії за звітний період;
4. Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2014 рік;
5. Вибори голови правління;
6. Вибори членів правління;
7. Вибори голови та членів наглядової ради;
8. Вибори голови та членів ревізійної комісії.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників проводити-

меться з 8:00 год. до 9:45 год. за місцем проведення зборів. Для участі в 
зборах потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам  – доручення на право участі в зборах та документ, що посвідчує особу.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами з питань по-
рядку денного в оргкомітеті за адресою: Івано-Франківська область, м. На-
двірна, вул. Рамішвілі, 6. тел.(03475) 2-26-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Пат « Нафтовик « (тис. грн.)

Найменування показника
періоди

звітний попере-
дній

Всього активів 959.9 957.5
Основні засоби ( залишкова вартість ) 921.7 928.9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Залишки товарно-матеріальних цінностей 6.0 6.0
Сумарна дебіторська заборгованість 11.0 8.7
Нерозподілений прибуток 0.5 0.2
Статутний капітал 890.5 890.5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 26.9 25.0
Середньорічна кількість акцій 3562000 3562000
Кількість власних акцій випущених протягом 
періоду ( шт. )

- -

Загальна сума коштів витрачених на випуск власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб ) 7 7

Голова правління Пат « Нафтовик »  В.В. Ерстенюк
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Шановні акціонери 

ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО 
тОВаристВа «ЛисичаНська НаФтОВа 

ІНВЕстицІйНа кОМПаНІЯ»!
Повідомляємо Вам, що Річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПА-
НІЯ» (ід.код 32292929), далі - ПРАТ «ЛИНІК», адреса місцезнаходження: 
Україна, 91113, Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Свердлова, буд. 371, 
оф. 1-А, відбудуться 29 квітня 2015 року о 10:00 за місцевим часом за 
адресою: Україна, 91113, Луганська область, м. Лисичанськ,  
вул. свердлова, буд. 371, оф. 1-а.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно пе-
реліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах ПРАТ «ЛИ-
НІК», складеного станом на 24 годину 23.04.2015 року, з 09:20 до 09:50 го-
дин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за 
адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі 
у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування загальних зборів  

Прат «ЛиНІк»:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства. 
4. Затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, встанов-

лених законом.
6. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової 

ради.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються 

із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із члена-
ми Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зора, обрання Ревізора.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загаль-
них зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93113, Луган-
ська область, місто Лисичанськ, вул. Свердлова, 371, оф.1-А, відповідаль-
на особа – Кончинська Олена Миколаївна.

Тел. для довідок: +38 (06451) 4-64-31
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

Прат «ЛиНІк» за 2014 рік 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 2 566 580,00 3 134 610,00
Основні засоби 959 581,00 1 008 111,00
Довгострокові фінансові инвестиції 2 434,00 2 434,00
Запаси 539 773,00 419 116,00
Сумарна дебіторська заборгован-
ність 

438 982,00 541 267,00

Грошові кошти та їх еквіваленти 52,00 61,00
 Нерозподілений прибуток -2 230 298,00 -5 871 175,00
Власний капітал -305 747,00 -3 946 801,00
Статутний капітал 1 900 350,00 1 900 350,00
Довгострокові зобов'язання 2 515 318,00 6 052 626,00
Поточні зобов'язання 333 959,00 999 173,00
Чистий прибуток (збиток) -852 213,00 -3 633 486,00
Середньрічна кількість акцій (шт.) 1 900 349 471,00 1 900 349 471,00
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 -  - 

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп валсних акцій протягом 
періоду

 -  - 

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

2 641,00 2 648,00

Наглядова рада Прат «ЛиНІк»

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«баНк «НацІОНаЛьНІ ІНВЕстицІЇ», 

місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Володимирська, 54,
повідомляє про проведення «21» квітня 2015 року 

річних загальних Зборів акціонерів банку
Збори відбудуться о 10:00 у залі переговорів банку 

за адресою: м. київ, вул. Володимирська, 54, з таким порядком 
денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обран ня членів лічильної комісії, го ло ви та сек ре та ря за галь них збо-
рів, за твер джен ня ре гла мен ту зборів.

2. Звіт Правління банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Спостережної ради банку за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії і висновки аудиторської фірми про підсумки фі-
нансово – господарської діяльності банку за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків аудиторської фірми.

5. Затвердження результатів діяльності банку за 2014 рік. 
6. Розподіл прибутку банку за 2014 рік.
7. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради 

банку.
8. Обрання членів Спостережної ради банку, 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Спостережної ради банку, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Спостережної ради банку.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів банку, в тому 
числі до:

- Положення про Спостережну Раду банку, шляхом затвердження його 
в новій редакції;

- Положення про Правління банку, шляхом затвердження його в новій 
редакції;

- Положення про Загальні збори акціонерів банку, шляхом затверджен-
ня його в новій редакції;

11. Внесення змін та доповнень до Статуту банку шляхом затвердження 
його в новій редакції;

12. Припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії банку;
13. Ліквідація Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Реві-

зійну комісію банку.

ОсНОВНІ ПОкаЗНики  
фінансово-господарської діяльності

ПУбЛІчНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа  
«баНк «НацІОНаЛьНІ ІНВЕстицІЇ», м. київ (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний, 
2014 рік

Попередній, 
2013 рік

Усього активів 4787338 3783330
Основні засоби 3631 3056
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 235 261
Сумарна дебіторська заборгованість 137 28861
Грошові кошти та їх еквіваленти 395595 354063
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 306495 223905
Статутний капітал 161000 161000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 3062 10169
Середньорічна кількість акцій (шт.) 644000 644000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 227 196

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 09-30 до 
09-50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації 
учасникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність на участь у 
зборах. Дата скла дан ня переліку акціонерів, які мають право на участь у 
за галь них збо рах: ста ном на 24 го ди ну 15 квітня 2015 року (ста ном на 24 
го ди ну за три ро бо чих дні до дня про ве ден ня за галь них зборів).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись у секретаря Спостережної ради за місцезна-
ходженням банку в робочі дні з 9-00 до 17-00, а також у день проведення 
Загальних Зборів – за місцем їх проведення. 

Телефон для довідок: (044) 490-81-41.
спостережна рада ат «баНк «НацІОНаЛьНІ ІНВЕстицІЇ»
Ліцензія НБУ № 78 від 20.10.2011р.
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ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«жЛк-УкраЇНа»

(код ЄДРПОУ 00445794, місцезнаходження: 09133, Київська обл.,  
см. Терезине, вул. Першотравнева ), фактичне місцезнаходження орга-
ну управління: 09109, Київська обл.., м. Біла Церква, вул.. Сквирське 
шосе, 176) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 24 квітня 2015р. о 15 годині 00 хв. за адресою: 
київська обл., смт. терезине, вул. Першотравнева, 2, в приміщенні 
актового залу. 

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем та в день проведення за-
гальних зборів акціонерів з 14.30 год. до 14.50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 20 квітня 2015р.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 

2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

5. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 
2014 рік, напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік і збитків Товариства з ура-
хуванням вимог, передбачених законодавством.

8. Про прийняття рішення за поданням Наглядової ради щодо вчинення 
значного правочину. 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що по-
свідчує особу та довіреність на право участі у загальних зборах, оформле-
ну у відповідності до законодавства України.

З питань порядку денного, ознайомлення з документами, з організацій-
них питань проведення зборів звертатися за адресою: м. Біла Церква, вул. 
Сквирське шосе 176, або за тел. (04563) 6-04-14 до відповідальної особи 
заступника генерального директора з юридичного та кадрового забезпе-
чення у робочі дні з 10.00 до 12.00, та в день проведення зборів за місцем 
проведення зборів (до початку зборів).

Генеральний директор _______________ а.Ністряну 

До уваги акціонерів  
Прат «авто техсервіс»!

Приватне акціонерне товариство «Авто техсервіс» (код ЄДРПОУ 
19294955, місцезнаходження: 54008, Україна, Миколаївська обл., м. Мико-
лаїв, вул. Комсомольська, 99) (далі Товариство) повідомляє, що чергові 
річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2015 року 
об 11.00 за адресою: 54008, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 
вул. комсомольська, 99, актовий зал). Порядок денний: 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. 
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства. 
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 
6. Про прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії. Про за-

твердження висновку Ревізійної комісії. 
7. Про попереднє схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених 

або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою То-
вариства та надання повноважень на укладання таких угод. 

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (Про затвер-
дження балансу Товариства). 

9. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та порядок 
виплати дивідендів.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбувати-

меться з 10.30 до 11.00 за місцем проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам — фізичним особам не-
обхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представ-
никам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та документ, що підтвер-
джує повноваження представника, оформлений в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах — 20 квітня 2015 року (24 годи-
на). Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які ви-
носяться на розгляд загальних зборів, в робочі дні з 11.00 до 15.00 за адре-
сою: 54030, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 
41/5, 2-й поверх, кімната №2, тел. (0512) 479764. Відповідальна особа — 
Керівник групи по роботі з акціонерами Дерега Інна Едуардівна. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період Звітний/Попередній 
Усього активів 1410.7/1443.3 Основні засоби 1471.7/1389.7; Довгостро-

кові фінансові інвестиції -/-; Запаси -.-/-.-; Сумарна дебіторська заборгова-
ність 36.6 /48.8 Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 /0,1; Нерозподілений 
прибуток -746.7/-567.4; Власний капітал 1537.7\1537.7 Статутний капітал 
21,0/21,0; Довгострокові зобов’язання -/-; Поточні зобов’язання 619,7/473.0; 
Чистий прибуток (збиток) -179,3/-45,2; Середньорічна кількість акцій (шт.) 
210000/210000; Кількість власних акцій, викуплена протягом періоду (шт.) 
-/-; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пе-
ріоду -/-; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5/5.

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «аВтО тЕХсЕрВІс»

 річні загальні збори акціонерів 

Пат «кІрОВОГраДськЕ 
рУДОУПраВЛІННЯ» 

відбудуться 28 квітня 2015 року о 12.00 годині в с.катеринiвка,
кiровоградського району, кiровоградської областi,

актовий зал адмiнбудинку.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 години 00 хви-

лин по 11 годину 50 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах складається станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Звіт і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 

директора товариства, про результати фінансово-господарської діяльності 
акціонерного товариства за 2014р. та визначення основних напрямків ді-
яльності товариства на 2015р.

3 . Звіт ревізійної комісії товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік.

4. Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством в процесі господарської діяльності в період до наступних За-
гальних зборів акціонерів.

6. Затвердження річної фінансової звітності товариства, балансу та 
приміток за 2014 рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2014 р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери ( їх представники) можуть ознайомитися у секретаря 

Наглядової Ради товариства за місцезнаходженням товариства у робочі 
дні.

Для реєстрацiї та участi у загальних зборах акціонеру необхідно 
обов’язково мати при собі

- паспорт або документ, що посвiдчує особу акцiонера 
- представникам акціонерів - оформлену відповідно до чинного законо-

давства України довіреність та документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.)
 Період 
 : Найменування показників  звітний попередній 
:Всього активів : 14771 12825 
:Основні засоби : 6712 5672 
:Долгострокові фінансові інвестиції : 0,0 0,0
:Запаси : 1295 219 
:Сумарна дебіторська заборгованість : 4186 5529 
:Грошові кошти та їх еквіваленти : 1778 104 
:Нерозподілений прибуток : 1395 750 
:Власний капітал : 9179 7952 
:Статутний капітал : 41 41
:Довгострокові зобов'язання : 2840 4200 
:Поточні зобов'язання : 2752 673 
:Чистий прибуток (збитки) : 1395 750 
:Середньорічна кількість акцій (шт.) : 817340: 817340
:Кількість власних акцій викуплених протягом : : :
:періода (шт.) : : :
:загальна сума коштів, які витрачені на викуп : : :
:власних акцій протягом періоду : : :
:Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 95 96 

Наглядова рада Пат «кіровоградське  рудоуправління»
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 ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ПОЛтаВський ДОсЛІДНий МЕХаНІчНий ЗаВОД» 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 29 квітня 2015 року о 15-00 за адресою: м. Полтава,  
вул. Панянка, 26 (актовий зал адміністративного корпусу).

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Ліквідаційної комісії за 2014 рік та затвердження звіту.
3. Розподіл та затвердження прибутку.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 29 квітня 2015 р. з 14-00 до  

14-45 годин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2015 р. Для 
реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу, представники акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно 
з чинним законодавством. З матеріалами зборів акціонери можуть озна-
йомитись, звернувшись до Голови Ліквідаційної комісії Гордієнка Дмитра 
Анатолійовича у робочі дні з 9-00 до 16-00 за вищевказаною адресою.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються письмово не пізніше  
20 днів до дня проведення загальних зборів шляхом особистого звернення 
до Голови Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням – м. Полтава,  
вул. Панянка, 26.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Всього активів 33390 33397
Основні засоби 32157 32157
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 478 478
Сумарна дебіторська заборгованість 752 762
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 -
Нерозподілений прибуток (20040) (19720)
Власний капітал 10138 10458
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 17019 16706
Чистий прибуток (збиток) (320) (4928)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100000000 100000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду - -

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«УкраЇНська ПрОМисЛОВа страХОВа 

кОМПаНІЯ» 
код за ЄДРПОУ 22957885 (далі також «Товариство»)

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів 
акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки,  
буд. 7Б, літера А, офіс 157.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2015 року о 
09 год. 00 хв. за адресою: 01133 м. київ, бульвар Л. Українки, буд. 7б, 
літера а, офіс 157.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 22 квітня 2015 року з 08 год.30 хв. до 08 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24 годину 16 квітня 2015 року (станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

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

1. Обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загаль-
них зборів Товариства.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та  
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Розгляд звіту Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства за 
2014 рік. Доведення до відома Загальних зборів річного плану перевірок 
діяльності Товариства на 2015 рік та пропозицій щодо поліпшення системи 
внутрішнього контролю.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за резуль-

татами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
9. Прийняття рішення про вчинення/затвердження значних правочинів 

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

ства на 2015 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з якими 

вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, акціонер може за адресою: 01133 м Київ, 
бульвар Л. Українки, буд. 7Б, літера А, офіс 157, ПрАТ «УПСК» (бухгалте-
рія) у період з 22 березня 2015 р. по 22 квітня 2015 року у всі робочі дні з 
9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я 
Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з 
питань ознайомлення акціонерів з документами – Козловська Н.О.

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

Адреса для надання пропозицій: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, 
буд. 7Б, літера А, офіс 157, ПрАТ «УПСК».

Телефон для довідок: 044-376-03-26
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 51552 51552
Основні засоби 15 10
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 5
Сумарна дебіторська заборгованість 87 258
Грошові кошти та їх еквіваленти 428 373
Нерозподілений прибуток 306 178
Власний капітал в т.ч. 50736 50608
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов’язання 1132 895
Поточні зобов’язання 40 49
Чистий прибуток (збиток) 128 178
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000000 10000000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 4

Генеральний директор Прат « УПск»  Шарай к.В. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

ПУбЛIчНЕ акцIОНЕрНЕ тОВаристВО 
«МIжНарОДНий IНВЕстицIйНий баНк»
2. Код за ЄДРПОУ 35810511
3. Місцезнаходження 01015, Київ, Лаврська , 16
4. Міжміський код, телефон та факс  044 351 79 00 351 79 19 044 351 79 

46 351 79 01
5. Електронна поштова адреса bank@ii-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації    www.ii-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації  Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За Наказом №3-II про припинення трудового договору вiд 17 березня 

2015 року, на пiдставi п. 2 ст. 36 КЗпП України, у зв’язку iз закінченням стро-
ку трудового договору звільнено Члена Наглядової ради ПАТ «МIБ»  Глад-
ковського  Олега  Володимировича.

Строк перебування на посадi з 19 листопада 2014 року до 17 березня 
2015 року. Частка в статутному капiталi Емiтента  складає - 1,6749% Непо-
гашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає.

Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. 
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено..

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

Голова Правління   Людвик к.а.
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ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«скарби УкраЇНи» 

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

акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки,  

буд. 7Б, літера А, офіс 157.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2015 року о 

10 год. 00 хв. за адресою: 01133 м. київ, бульвар Л. Українки, буд. 7б, 
літера а, офіс 157.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 22 квітня 2015 року з 09 год.30 хв. до 09 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24 годину 16 квітня 2015 року (станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

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

1. Обрання Голови та секретаря Зборів, членів Лічильної комісії, затвер-
дження регламенту загальних зборів Товариства.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 

3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік та  
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Розгляд звіту Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства за 
2014 рік. Доведення до відома Загальних зборів річного плану перевірок 
діяльності Товариства на 2015 рік та пропозицій щодо поліпшення системи 
внутрішнього контролю.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6.Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за резуль-

татами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
8. Прийняття рішення про вчинення/затвердження значних правочинів 

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

ства на 2015 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з якими 

вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного, акціонер може за адресою: 01133  
м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б, літера А, офіс 157, ПрАТ «Скарби 
України» (бухгалтерія) у період з 22 березня 2015 р. по 22 квітня 2015 року 
у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів 
– також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я 
Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з 
питань ознайомлення акціонерів з документами – Кухаренко Н. Г.

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

Адреса для надання пропозицій: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, 
буд. 7Б, літера А, офіс 157, ПрАТ «Скарби України».

Телефон для довідок: 044-376-03-26
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 57455 37207
Основні засоби 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 9 79
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 14
Нерозподілений прибуток 1846 6085
Власний капітал в т.ч. 56864 36939
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 591 268
Чистий прибуток (збиток) (594) (316)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

Директор Прат «скарби України»  Варуша с.М. 

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ЛОциЯ» 

код за ЄДРПОУ24546092 (далі також «Товариство»)
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів 

акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, 

буд. 7Б, літера А, офіс 157.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2015 року 

о 12 год. 00 хв. за адресою: 01133 м. київ, бульвар Л. Українки,  
буд. 7б, літера а, офіс 157.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 22 квітня 2015 року з 11 год.30 хв. до 11 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 16 квітня 2015 року (станом на  
24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

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

1. Обрання Голови та секретаря Зборів, членів Лічильної комісії, за-
твердження регламенту загальних зборів Товариства.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 

3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік та  
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5.Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за ре-

зультатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Прийняття рішення про вчинення/затвердження значних правочи-

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

риства на 2015 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з яки-

ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для  

прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може за адресою: 
01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б, літера А, офіс 157,  

ПрАТ «ЛОЦИЯ» у період з 22 березня 2015 р. по 22 квітня 2015 року у всі 
робочі дні з 9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я 
Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з 
питань ознайомлення акціонерів з документами – Коробка Р.В..

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

Адреса для надання пропозицій: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, 
буд. 7Б, літера А, офіс 157, ПрАТ «ЛОЦИЯ».

Телефон для довідок: 044-376-03-26
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 53877 53877
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал в т.ч. 37000 37000
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов’язання 16877 16877
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) - 7140,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 192000 192000
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

Директор Прат «ЛОциЯ»  коробка р.В. 
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До уваги акціонерів!

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«стрий-ІНжиНІриНГ» 

(надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ 01423079, місцезнаходжен-
ня: 82400, Львівська область, м. Стрий, вулиця Шевченка, будинок 179, 
кімната 207) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі також – збори). 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» квітня 2015 
року о 12-00 годині за адресою: 82400, Львівська обл., м. стрий,  
вул. Львівська, 169, приміщення Стрийського коледжу Львівського держав-
ного аграрного університету, головний корпус, 2-й поверх, зал засідань № 1.

час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: 30.04.2015 року з 11-00 до 11-45 за місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «24» квітня 2015 року станом на 24 годину.

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

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про 
обрання лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту прове-
дення зборів. 

3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2014 році.

4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-

вої ради та ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті 

господарської діяльності Товариства в 2014 році. 
Основні показники  

фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 17 481 18 355
Основні засоби 2 139 2 383
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 137 3 349
Сумарна дебіторська заборгованість 6 943 7 780
Грошові кошти та їх еквіваленти 67 1
Нерозподілений прибуток (37 331) (20 336)
Власний капітал (23 348) (6 353)
Статутний капітал 10 717 10 717
Довгострокові зобов’язання 313 297
Поточні зобов’язання 40 516 24 411

Чистий прибуток (збиток) (16 995) (661)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42 868 000 42 868 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 40

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріа-
лами та проектами документів, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, можна ознайомитись в день проведення зборів в 
місці їх проведення, а також кожного робочого дня з 10-00 до 12-00 години 
за адресою: 82400, Україна, Львівська область, м. Стрий, вулиця Шевчен-
ка, будинок 179, кімната 207, звернувшись із письмовою заявою, складе-
ною у довільній форм. Особа. відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
матеріалами – Головний бухгалтер Машко Юлія Юріївна. Пропозиції акціо-
нерів стосовно порядку денного приймаються у письмовому вигляді у тер-
міни та в порядку, передбачені законодавством (ст. 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства»). Для участі у загальних зборах акціонерів акціоне-
рам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам 
акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах (посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому пе-
редбаченому законодавством порядку) та документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру 
(його представнику) в реєстрації.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про де-
позитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріа-
лізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної уста-
нови та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій раху-
нок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо 
власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим 
Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору 
про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не 
здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери тако-
го власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховують-
ся при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації, (в тому числі з питань 
ідентифікації особи акціонера), у разі невідповідності даних документа, що 
ідентифікує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власни-
ків цінних паперів (переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах), акціонеру необхідно ЗАВЧАСНО звернутися до зберігача для 
укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або 
внесення змін до даних про особу акціонера. 

Зберігач (депозитарна установа): ПАТ «Український професійний банк», 
м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Тел. 0 (44) 568-52-36.

телефони для довідок: 0 (3245) 7-70-30 або 0 (3245) 7-70-39.

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«кЕраМІка» 

(код за ЄДРПОУ 30592304, місцезнаходження: 62433, Харківська обл., 
м. Люботин, вул. челюскіна, 180)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 28 квітня 2015 р. о 12:00 годин за адресою: 62433, Харків-
ська обл., м. Люботин, вул. челюскіна, 180, кімн. № 2.

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

ПОрЯДОк ДЕННий:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибутку 

за 2014 рік. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

2013рік 2014 рік
Усього активів 1066,9 1011,0
Основні засоби 37,1 31,0
Довгострокові фінансові інвестиції 875,0 835,0
Запаси 109,1 115,5
Сумарна дебіторська заборгованість 44,5 26,0

Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 3,5
Нерозподілений прибуток -207,6 -196,5
Власний капітал 921,0 932,1
Статутний капітал 1128,6 1128,6
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 31,4 31,5
Чистий прибуток (збиток) -139,3 11,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 257 186 2257186
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 22 квітня 2015 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 62433, Харківська обл., 
м. Люботин, вул. Челюскіна, 180, кімн. № 2 з понеділка по п’ятницю з 10-00 
до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами Директор Коломiйцева А.В. Документи надаються 
акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підста-
ві його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних 
загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПасПОрт). Представникам акціонерів — довіреність, оформ-
лену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

телефон для довідок: (057) 786-24-99
Директор Прат «кераміка»
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 
товариства

Повне найменування товариства: 
ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 

«ДНІПрОПЕтрОВський тОрГОВий цЕНтр «ВЕсНа» 
(далі Товариство), код ЄДРПОУ 20275288, місцезнаходження Товариства 

згідно його статуту: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОР-
ГОВИЙ ЦЕНТР «ВЕСНА» (далі Товариство), код ЄДРПОУ 20275288, повідом-
ляє Вас, що 21 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 49000, 
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корпус 2-4, офіс 409 відбу-
дуться Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 квітня 2015 року з 9-20 год. до 9-50 год. за адресою: Україна, 
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корпус 2-4, офіс 409.

Право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 
«ВЕСНА», які скликані на 21 квітня 2015 року, будуть мати особи, які будуть 
акціонерами Товариства станом на 15 квітня 2015 року, та будуть наведені у 
переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 24 годину 15 квітня 
2015 року. Для реєстрації акціонерам Товариства при собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства (упо-
вноваженим особам), крім того, документи, які відповідно до чинного законо-
давства, підтверджують їх повноваження.

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голову-
ючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань 
порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 рік. Затвер-
дження звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік та основних напрямків розвитку на 2015 рік.

3. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту 
та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результа-

тами діяльності Товариства за 2014 рік та нормативів на 2015 рік.

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом 2015 року.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-

ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається в робо-
чі дні з 10.00 год. до 15.00 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ,  
вул. Ленінградська, 68, корпус 2-4, офіс 409, а в день проведення зборів в 
місці їх проведення.

Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – Директор Това-
риства Максимова О.М.

Телефон для довідок: (056) 778-35-52.
Директор Прат «Дтц «ВЕсНа»  О.М. Максимова

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

Найменування показника Період 
звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 116,6 77,2
Основні засоби 103,4 54,4
Довгострокові фінансові інвестиції 3,7 3,7
Запаси 3,7 5,9
Сумарна дебіторська заборгованість 2,7 8,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,1 4,8
Нерозподілений прибуток -283,9 -207
Власний капітал -177,2 -180,7
Статутний капітал -
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 293,8 257,9
Чистий прибуток (збиток) -76,9 -19,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 230 230
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду, чол. 1 6

Шановні акціонери!

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«криВОрІЗький цЕНтраЛьНий 

рУДОрЕМОНтНий ЗаВОД», 
код за ЄДРПОУ 00190940, місцезнаходження: 50057, Дніпропетров-

ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1, (далі за текстом «Товариство») 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуть-
ся 22 квітня 2015 р. о 12.00 за адресою: 50057, Дніпропетровська обл.,  
м. кривий ріг, вул. Заводська, 1 у актовому залі заводоуправління.

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

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

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2014 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства за 2014 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2014 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році.
7. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересо-

ваність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
- 2014 р.

Попередній 
- 2013 р.

Усього активів, тис. грн. 418 564 461 376
Основні засоби, тис. грн. 371 402 417 393
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн. 0 0
Запаси, тис. грн. 71 72
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн. 47 066 41 829
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 25 2
Нерозподілений прибуток, тис. грн. -25 047 -10 178
Власний капітал, тис. грн. 327 386 373 541

Статутний капітал, тис. грн. 89 924 89 924
Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 64 002 72 100
Поточні зобов’язання, тис. грн. 27 176 15 735
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -45 263 -28 545
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 349 886 16 349 886
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Перелік акціонерів ПАТ «КЦРЗ», які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів ПАТ «КЦРЗ», призначених на 22 квітня 2015 
року, складається станом на 24 годину 17 квітня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КЦРЗ» для здійснення персо-
нального повідомлення про проведення 22 квітня 2015 року річних Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «КЦРЗ» – 23 лютого 2015 року. 

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, є ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇ-
НИ», адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.17/8, тел.:  
(044) 279-65-40, 279-13-25, факс: (044) 279-13-22, веб сторінка:  
info@csd.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00.

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства відбудеться 22 квітня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 
за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для 
реєстрації участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час під-
готовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з  
08 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто 
Кривий Ріг, вул. Заводська, 1, каб. 309, а в день проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Для озна-
йомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою 
до менеджера з правового забезпечення Шевченко Тетяни Олександрівни. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – директор В.Ф. Кравчук.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 404-94-29.
Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53, 19 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

66

До уваги акціонерів 

ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО 
тОВаристВа «бУДтраНс» 

(код за ЄДРПОУ 03481328)
Приватне акціонерне товариство «Будтранс» повідомляє про прове-

дення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приват-

не акціонерне товариство «Будтранс» (далі – Товариство), 02094, м. Київ, 
провулок Карельський, 5. 

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних збо-
рів: 28 квітня 2015 року о 14.00, м. київ, провулок карельський, 5,  
2-й поверх, приймальня. 

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 28 квітня 2015 року. При 
собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціо-
нерів додатково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 22.04.2015 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування: 
Порядок денний: 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної 
комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 
2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства 
у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

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

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Відкликання та обрання Ревізора Товариства
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та про попе-

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

9. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний

2014
Попередній

2013
Усього активів 931,5 1047,5
Основні засоби 650,3 699,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32,4 32,4
Сумарна дебіторська заборгованість 55,7 157,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 0,1
Нерозподілений прибуток (збиток) 93,2 112,1
Власний капітал 870,2 889,1
Статутний капітал 527,3 527,3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 61,3 158,4
Чистий прибуток (збиток) -18,9 - 115,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52730 52730
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) 7 12

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 
10.00 до 16.00 в приймальні, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова На-
глядової ради Григорович Лариса Володимирівна. Контактна особа – Григо-
рович Лариса Володимирівна, телефон для довідок (044) 573-30-32. 

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів акціонерам необхід-
но мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам 
акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах 
та документ, що посвідчує особу. 

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому ви-
гляді до Правління Товариства за адресою: 02094, м. Київ, провулок Ка-
рельський, 5, приймальня.

Наглядова рада Прат «будтранс»

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 

«ДОНбасЕНЕрГО»
(код ЄДрПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. київ, 

вул.  Предславинська, 34 а) 
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Дон-
басенерго»), які відбудуться 24 квітня 2015 року о 11-00 годині за адресою: 
м. київ, вул. Предславинська, буд. 34 а, кім. 315 (3-й поверх). 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донба-
сенерго» буде проводитися 24 квітня 2015 року з 9-00 до 10-50 години за 
місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - 20 квітня 2015 року (станом на 24 годину).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Донбасенерго», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Донбасенерго».
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акці-

онерів ПАТ «Донбасенерго».
4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – гос-

подарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2014 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних ди-

відендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення по-
рядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Донбасенерго» у 2014 році. 

11. Про затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 
2015 рік.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Про виконання зобов’язань, передбачених договором купівлі – про-

дажу акцій, укладеного з Фондом державного майна України за підсумка-
ми конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з про-
дажу державного пакету акцій ПАТ «Донбасенерго». 

14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-
вариства. 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адре-
сою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 419 (4-й поверх) 
у робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведен-
ня Загальних зборів – у місці їх проведення з 8-00 до 10-30. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
начальник відділу управління корпоративними правами Колода Є.А., 
тел.  (044) 290-97-17; (050)323-92-98.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Пат  «Дон-

басенерго» (тис. грн.)

№ 
п/п Найменування показнику

Період
Звітний 
2014 р.

Попере-
дній 2013р.

1. Усього активів   3 629 917 3 970 751
2. Основні засоби 1 735 966 1 406 424
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 296 136 498 391
5. Сумарна дебіторська заборгованість 435 178 475 341
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 216543 202 383
7. Нерозподілений прибуток 637170 953 821
8. Власний капітал 1 270 165 1 213 106
9. Статутний капітал 236 443 236 443
10. Довгострокові зобов’язання 325 418 545 187
11. Поточні зобов’язання 2 034 334 2 212 458
12. Чистий прибуток (збиток) 100 910 531 529
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 23 632 173 23 644 301
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
0 40 989

15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 926

16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 5 575 6 094

Дирекція Пат «Донбасенерго»
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 (код ЄДРПОУ 00951899, місцезнаходження: вул. Гагаріна, б. 54,  
м. Помічна, Добровеличківський район, Кіровоградська область, Украї-
на, 27030) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 
23 квітня 2015 року о 13 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал за-
сідань №1 ПАТ «Помічнянський елеватор», вул. Гагаріна, б. 54, м. По-
мічна, Добровеличківський район, кіровоградська область, Украї-
на, 27030. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде 
проведена з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. в день проведення зборів за 
адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2015 
року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2014 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
5. Затвердження положення про наглядову раду товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-

вої ради.
7. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
наглядової ради.

10. Припинення повноважень члена ревізійної комісії.
11. Обрання члена ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного 
року з дати проведення загальних зборів.

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

Період
звітний попередній

Усього активів 7 101 9203
Основні засоби 4 606 5163
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 411 481
Сумарна дебіторська заборгованість 1 733 3387
Грошові кошти та їх еквіваленти 321 97
Нерозподілений прибуток 2 620 5040
Власний капітал 6 222 8642
Статутний капітал 3 602 3602
Довгострокові зобов’язання 166 271
Поточні зобов’язання 713 290
Чистий прибуток (збиток) -2 420 -1060
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 408 

400
14408400

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)

76 46

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загаль-
них зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: 
зал засідань №1 ПАТ «Помічнянський елеватор», вул. Гагаріна, б. 54,  
м. Помічна, Добровеличківський район, Кіровоградська область, Україна, 
27030. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими 
акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів 
акціонерів – директор Биков Ігор Олександрович. 

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО  
«ПОМІчНЯНський ЕЛЕВатОр»

 (код ЄДРПОУ 05480482, місцезнаходження: 70600, вул. Ломоносо-
ва, 32, м. Пологи, Запорізької обл., Україна) повідомляє, що річні загаль-
ні збори товариства відбудуться 28 квітня 2015 року о 16 год. 00 хв. 
Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Пологівський КХП», 
70600, вул. Ломоносова, 32, м. Пологи, Запорізької обл., Україна.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 
15 год. 00 хв. по 15 год. 50 хв. в день проведення зборів за адресою про-
ведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2015 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2014 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
5. Затвердження положення про наглядову раду товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-

вої ради.
7. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
наглядової ради.

10. Обрання ревізора.
11. Затвердження положення про діяльність ревізора товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного 
року з дати проведення загальних зборів.

13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
14. Схвалення укладеного значного правочину.

15. Збільшення статутного капіталу товариства.
16. Про приватне розміщення акцій.
17. Про визначення уповноваженого органу емітента щодо здійснення 

дій, пов’язаних з процесом приватного розміщення акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 9 347 11 026
Основні засоби 8 617 9 446
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 408 326
Сумарна дебіторська заборгованість 286 1 045
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 71
Нерозподілений прибуток -23 974 -15 958
Власний капітал -6 849 1 166
Статутний капітал 4 583 4 583
Довгострокові зобов’язання 7 640 4 174
Поточні зобов’язання 8 576 5 686
Чистий прибуток (збиток) -8 015 -4 278
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18332400 18 332 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 74 74

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з переліку питань, що виносяться 
на голосування, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному 
місці: зал засідань № 1 ПрАТ «Пологівський КХП», 70600, вул. Ломоносо-
ва, 32, м. Пологи, Запорізької обл., Україна. Відповідальна особа за на-
дання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під 
час підготовки до загальних зборів акціонерів – директор Чепинога Віктор 
Дмитрович.

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО  
«ПОЛОГІВський кОМбІНат ХЛІбОПрОДУктІВ»
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ПриВатНЕ акцIОНЕрНЕ тОВаристВО  
«ГОГОЛIВська стрIчкОткацька 

Фабрика»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-

рів та їх порядок денний 
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: 

Приватне акціонерне товариство «Гоголівська стрічкоткацька фа-
брика» (далі – Товариство), вул. Куйбишева, буд.7, с. Гоголів, Бро-
варський, Київська область, 07452.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу 
або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення за-
гальних зборів: 23 квітня 2015 року о 15.00, вул. куйбишева, 
буд.7, с. Гоголів, броварський, київська область, 07452, зал за-
сідань фабрики.

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах: 

з 13 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. 23 квітня 2015 року. При собі мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів додатково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 17.04.2015 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування: 
Порядок денний: 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лі-

чильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товари-
ства за 2014 рік. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 

за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2014 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2014

Попере-
дній 2013

Усього активів 11216 7362
Основні засоби 2604 2557
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5141 1776
Сумарна дебіторська заборгованість 16 72
Грошові кошти та їх еквіваленти 1019 493
Нерозподілений прибуток (збиток) 7570 3875
Власний капітал 10256 6561
Статутний капітал 67 67
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 960 801
Чистий прибуток (збиток) 3695 90
Середньорічна кількість акцій (шт.) 266920 266920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

58 66

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства у робочі дні, робочий час з 8.00 до 17.00 та в 
доступному місці – приймальні директора, а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вище-
зазначеними документами: директор Шевель Ірина Миколаївна. 

Тел. для довідок: (04594) 27-285. Директор

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«бІЛьМаНськЕ ХЛІбОПрийМаЛьНЕ 

ПІДПриЄМстВО» 
(код ЄДРПОУ 25477938, місцезнаходження: 71051, ст. Більманка, 

Куйбишевський район, Запорізька область, Україна) повідомляє, що 
річні загальні збори товариства відбудуться 29 квітня 2015 року о  
10 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань № 1 ПрАТ «Біль-
манське ХПП», 71051, ст. більманка, куйбишевський район, Запо-
різька область, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загаль-
них зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 40 хв. в день 
проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 23 квітня 2015 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Затвердження фінансової річної звітності товариства за  
2014 рік.

2. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуван-
ням вимог, передбачених законом.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2014 рік.

4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його 
у новій редакції.

5. Затвердження положення про наглядову раду товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів нагля-

дової ради.
7. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди 
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради.

10. Обрання ревізора.
11. Затвердження положення про діяльність ревізора товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 
одного року з дати проведення загальних зборів.

13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній 
Усього активів 1 167 1099,4
Основні засоби 858 923,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 97 40,4
Сумарна дебіторська заборгованість 101 83,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 46,1
Нерозподілений прибуток -3 265 -2481,3
Власний капітал -2 478 -1694
Статутний капітал 374 373,8
Довгострокові зобов’язання 97 83,3
Поточні зобов’язання 3 548 2710,1
Чистий прибуток (збиток) -784 -1926,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 495 200 1495200
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) 

27 24

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з переліку питань, що ви-
носяться на голосування, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у 
наступному місці: зал засідань № 1 ПрАТ «Більманське ХПП», 71051, 
ст. Більманка, Куйбишевський район, Запорізька область, Україна. 
Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акці-
онери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів 
акціонерів – директор Тремполець Олександр Іванович.
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ПУбЛІчНЕ акцIОНЕрНЕ тОВаристВО 
«бУДIВЕЛьНІ МатЕрIаЛи  

та бУДIВНицтВО»
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрО ПрОВЕДЕННЯ ЗаГаЛьНиХ ЗбОрІВ акцІОНЕрІВ
Публічне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 23 квітня 2015 року, об 14.00 за місцезнаходженням Това-
риства: м. Дніпродзержинськ, 2-й Волчанський провулок, 2. Офіс №1

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів 
Товариства здійснюватиметься в день проведення зборів з 12.30 до 13.45 
за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акці-
онерівТовариства, складатиметься 17.04.2015 р. Для реєстрації акціонери 
повинні мати при собі документ (паспорт, або іншій), що посвідчує особу 
акціонера; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

На голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, згідно 
з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, вино-
сяться наступні питання:

1. Про обрання лічільної комісії. Про затвердження регламенту роботи 
загальних зборів. 

2.Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансово-
го звіту) за 2014рік.

6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2014 рік. 

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження 
плану розподілу прибутку на 2015р.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів. На-
дання згоди Голові правління на їх ухвалення.

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, від дати надіслання до їх проведення акціонери за 
їх письмовим запитом можуть особисто або через представників, повно-
важення яких належним чином підтверджені, ознайомитися за місцезнахо-
дженням Товариства в робочі дні: поніділок – четвер, робочий час: з 9.00 до 
16.00 в адміністративному корпусі кабінет № 5 у секретаря Наглядової 
ради, а в день проведення загальних зборів без подання письмового за-
питу - також у місці їх проведення. 

У письмовому запиті акціонера обов`язково зазначаються найменуван-
ня акціонера – юридичної особи, або прізвище, ім`я та по батькові акціоне-
ра – фізичної особи, кількість належних йому акцій. Відповідальною осо-
бою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова 
правління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014р. (тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період 

Усього активів 12676 13678
Основні засоби 9998 10414
Довгострокові фінансові інвестиції 1493 1493
Запаси 149 196
Сумарна дебіторська заборгованість 205 234
Грошові кошти та їх еквіваленти 831 1324
Нерозподілений прибуток 3598 4714
Власний капітал 12121 13237
Статутний капітал 7789 7789
Довгострокові зобов`язання 154 309
Поточні зобов`язання 401 132
Чистий прибуток (збиток) -1117 -1556
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5192460 5192460
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець року 
(осіб)

26 29

Довідки за телефоном: (0569) 59-08-32, 59-08-07 
Голова правління  скирда Віталій Максимович.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Бородянське автотранспортне пiдприємство 13237»
2. Код за ЄДРПОУ: 23239330
3. Місцезнаходження: 07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Вок-

зальна, 88
4. Міжміський код, телефон та факс: (04577) 5-69-80 
5. Електронна поштова адреса: corp.secretary.law@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://atp13237.zvitat.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення
17 березня 2015 року Наглядовою радою ПрАТ «Бородянське АТП 

13237» (протокол №1/2015 вiд 17.03.2015 р.) прийняте рiшення про пере-
обрання на посаду генерального директора ПрАТ «Бородянське АТП 
13237» Зайченка Iгоря Борисовича строком на 3 роки у зв’язку з 
закiнченням термiну повноважень. Згоду на розкриття паспортних даних 
не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi по-
сади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний ди-
ректор ПрАТ «Бородянське АТП 13237».

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

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

Генеральний директор  Зайченко Iгор борисович, 
17.03.2015 р. 

ПриВатНЕ акцIОНЕрНЕ тОВаристВО  
«бОрОДЯНськЕ аВтОтраНсПОртНЕ ПIДПриЄМстВО 13237»

код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 24 квітня 2015 року о 13-30 годині за адресою: Україна, 93006, 
Луганська область, м. рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67, в приміщенні 
їдальні з наступним порядком денним:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на по-
зачергових загальних зборах акціонерів 23 травня 2014 року та обрання 
нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах 
акціонерів 24 квітня 2015 року. 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену роботу в 2014 році та 

прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про ро-

боту в 2014 році.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік. 
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 рік.
9. Прийняття рішення про затвердження Антикорупційної програми (по-

літики) Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 549 495 2 412 270
Основні засоби 1 750 632 1 852 631
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 219 374 158 734
Сумарна дебіторська заборгованість 399 742 292 033
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 229 30 930
Нерозподілений прибуток 681 558 877 802

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «рУбІжаНський картОННО-тарНий кОМбІНат»
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До уваги акціонерів

ПриВатНОГО акцІОНЕрНОГО тОВаристВа 
«страХОВа кОМПаНІЯ «ЗДОрОВО»

Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н.
(надалі — Товариство)

Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі — Збори) відбудуть-
ся 18 квітня 2015 року о 12.00 год. за адресою: м.київ, вул. казимира 
Малевича, б. 86-Н, кабінет № 1. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Зборах — 14.04.2015 року (станом на 24.00). Реє-
страція акціонерів для участі в Зборах відбудеться 18 квітня 2015 року з 
11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення Зборів. Для участі в Зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у від-
повідності до вимог чинного законодавства. 

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови і секретаря Зборів.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту Правління за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень складу Наглядової ради.
9. Про обрання голови та членів Наглядової ради.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з головою та членами Наглядової ради та обрання особи, упо-
вноваженої на підписання цивільно-правових договорів з головою та чле-
нами Наглядової ради.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го за адресою: 03680, м. Київ, Казимира Малевича, б. 86-Н, щоденно (крім 
суботи та неділі) з 9:00 год. до 17:30 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 
14:00 год.), а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Голова Правління Дунаєвський Роман Андрійович.

телефон для довідок — (044) 200- 87- 82.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014 рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 121 944 40310
Основні засоби 926 411
Довгострокові фінансові інвестиції 92 426 10883
Запаси 15 135
Сумарна дебіторська заборгованість 2 150 11694
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 924 12377
Нерозподілений прибуток 19 829 1103
Власний капітал 39 931 21554
Статутний капітал 18500 18500
Довгострокові зобов’язання 19 880 10514
Поточні зобов’язання 62 133 8242
Чистий прибуток (збиток) 18 770 878
Середньорічна кількість акцій (шт.) 185 000 185 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 18499

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 83

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

33 35

Голова Правління  р.а. Дунаєвський

Власний капітал 1 521 353 1 762 973
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов'язання 608 511 433 898
Поточні зобов'язання 419 631 215 399
Чистий прибуток (збиток) -276 233 -9 173
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1427 1551
Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку 

акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 20 квітня 

2015 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). 
Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці прове-
дення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67), 24 квітня 2015 року з 11-30 до 13-00 
за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвід-
чує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх 
повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном 
(06453) 9-23-73 

З повагою, 
Генеральний Директор Пат «рктк»  Геннадій Мінін

ФІНаНсОВО-ПрОМисЛОВа ГрУПа «атІка»
ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Приватне акціонерне товариство «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА 

«АТІКА» (надалі – Товариство) запрошує Вас або Вашого представника на 
Загальні збори акціонерів Товариства, що відбудеться «24» квітня 2015 р. 
за адресою: 04209, м. київ, вул. Героїв Дніпра, 7. Час початку чергових 
загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, 
що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам 
акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності – додатко-
во до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені до-
кументи, що підтверджують їх повноваження.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 13 год. 00 хв. 
за адресою : 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7; реєстрація акціонерів при-
пиняється за 15 хв. до початку загальних зборів, тобто о 13 год. 45 хв.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1) Розгляд звітів Правління, Ревізора Товариства та прийняття рішень 

за наслідками їх розгляду;
2) Затвердження річного звіту Товариства;
3) Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку випла-

ти частки прибутку (дивідендів).
4) Відкликання Правління Товариства у зв’язку з закінченням терміну на 

який обирався орган управління Товариства
5) Обрання правління Товариства
6) Відкликання Голови правління Товариства
7) Обрання Голови правління Товариства
8) Відкликання Ревізійної комісії товариства
9) Обрання Ревізійної комісії Товариства
10) Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.

Починаючи з «16» березня 2015 р. інформація (матеріали), що необхід-
на для розгляду порядку денного, надається особам, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів, для ознайомлення за наступною 
адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7, 

у робочі дні з 9 до 18 години без перерви на обід. Зазначена інформація 
(матеріали) надається учасникам загальних зборів акціонерів також під час 
проведення зборів. Відповідальна особа за надання вказаної інформації 
Огородня Г.А. тел. 278-34-24.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Прат ФПГ 
«атіка» за 2014 рік тис. грн.

Найменування показника період
2014 2013

Усього активів 4704,2 4368,7
Незавершені капітальні інвестиції 3635,9 3207,3
Основні засоби 60,2 60,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 46,2 39,4
Сумарна дебіторська заборгованість 960,6 1060,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 1,5
Нерозподілений прибуток -731,8 -638,6
Власний капітал 8,2 101,4
Статутний капітал 740,0 740,0
Довгострокові зобов’язання 130,0 280,0
Поточні зобов’язання 4566,0 3987,3
Чистий прибуток (збиток) -93,2 -78,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37000 37000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Прат ФПГ «атіка»
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ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«ЄВрОПЕйський страХОВий сОюЗ» 

(Далі – Товариство) місцезнаходження Товариства: 01025, м. Київ,  
вул. Володимирська, буд. 7, офіс 1, повідомляє, що чергові Загальні збори 
акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2015 року о 09:00 год. за ки-
ївським часом за адресою департаменту страхування Київського регіону 
ПрАТ «Європейський Страховий Союз», – 03056 м. київ, вул. Дашав-
ська, 25, офіс 89.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових 
загальних зборах буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2015 року. 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться  
25 квітня 2015 року з 08:00 до 08:45 год. за місцем проведення зборів. 

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

риства.
2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 р. та його затвердження. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та його затвердження.
6. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та його затвер-

дження.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства, звіту Наглядової ради Товариства, звіту ревізійної комісії Товари-
ства.

8. Затвердження річного звіту про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 р.

9. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за  
2014 р.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства.
З матеріалам, пов’язаними з порядком денним чергових загальних збо-

рів, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 13:00 
та з 14:00 до 18:00 в приміщенні департаменту страхування Київського ре-
гіону ПрАТ «Європейський Страховий Союз» за адресою: 03056 м. Київ, 
вул. Дашавська, буд.25, офіс 89. 

Відповідальна особа ануфрієв І.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 108429 84078
Основні засоби 6863 6815
Довгострокові фінансові інвестиції 61119 49197
Запаси 237 121
Сумарна дебіторська заборгованість 17775 14507
Грошові кошти та їх еквіваленти 11924 7042
Нерозподілений прибуток 12985 620
Власний капітал 81227 68964
Статутний капітал 61000 61000
Довгострокові зобов'язання 5300 2000
Поточні зобов'язання 1489 2112
Чистий прибуток (збиток) 12878 7774
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1220,0 1220,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 127 138

Голова правління        ______________     І. В. ануфрієв
                     (підпис)  

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
страХОВа кОМПаНІЯ «ІНтЕр-ПОЛІс»,

 код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 69, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 23 квітня 2015 року о 14-00 год. за адресою: м. київ, вул. Володимир-
ська, 69, 2-й поверх, кімната 224.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 23 квітня 2015 року з 13-00 год. 
до 13-45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам за-
гальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 17 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення 

за наслідками звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту Правління за 2014 рік. Прийняття рішення за на-

слідками звіту Правління.
4. Затвердження звіту ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за на-

слідками звіту ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів.
З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та 

уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні 

(понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день 
проведення загальних зборів – за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 69 , 2-й поверх, кімната 224.

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

Найменування показника Період
Звітний 

(2014 рік)
Попередній 

(2013 рік)
Усього активів 45323 23881
Основні засоби 4668 1766
Довгострокові фінансові інвестиції 1651 1606
Запаси 95 83
Сумарна дебіторська заборгованість 17139 13907
Грошові кошти та їх еквіваленти 17026 3339
Нерозподілений прибуток 1596 (1714)
Власний капітал 24541 13956
Статутний капітал 7350 7350
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5254 6283
Чистий прибуток (збиток) 3719 818
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24500 24500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 34

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – п. Карпенко Ю.С. Довідки за телефоном: (044) 287-73-78.

Голова Правління (Генеральний директор)  с.М. совінський

(код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, 
сел. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, 66161) 

повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться  
22 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засі-
дань №1 ПАТ «Балтське хлібоприймальне підприємство», вул. Заліз-
нична, буд. 34, сел. білине, балтський р-н, Одеська обл., Україна, 
66161. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде прове-
дена з 11 год. 00 хв. по 11 год. 45 хв. в день проведення зборів за адре-
сою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2015 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2014 рік.

2. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2014 рік.

4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у но-
вій редакції.

5. Затвердження положення про наглядову раду товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
7. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та об-

ПУбЛІчНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО 
«баЛтськЕ ХЛІбОПрийМаЛьНЕ ПІДПриЄМстВО»
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рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
наглядової ради.

10. Припинення повноважень члена ревізійної комісії.
11. Обрання члена ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного 
року з дати проведення загальних зборів.

13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
14. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн)
Період

звітний попередній
Усього активів 34 824 32135
Основні засоби 6 571 7616
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 389 419
Сумарна дебіторська заборгованість 18 564 21784
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 183 2257

Нерозподілений прибуток 30 679 26369
Власний капітал 33 796 29486
Статутний капітал 3 117 3117
Довгострокові зобов’язання 310 399
Поточні зобов’язання 718 2250
Чистий прибуток (збиток) 4 310 6068
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 467 600 12467600
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) 111 105

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступ-
ному місці: зал засідань №1 ПАТ «Балтське хлібоприймальне підпри-
ємство», вул. Залізнична, буд. 34, сел. Білине, Балтський р-н, Одеська 
обл., Україна, 66161. Відповідальна особа за надання доступу до ма-
теріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до 
загальних зборів акціонерів – директор Самолюк Сергій Іванович.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів учасників (засновників) 

тОВаристВа З ДОДаткОВОю  
ВІДПОВІДаЛьНІстю «каМ’ЯНЕць-

ПОДІЛьський ЕЛЕктрОМЕХаНІчНий 
ЗаВОД» 

Повідомляємо, що загальні збори учасників (засновників) відбудуться 
22.04.2015 року об 11-00 годині в приміщенні конференц-залу 
ТДВ  «К-ПЕМЗ» за адресою: м. кам’янець-Подільський, вул. Хмель-
ницьке шосе, 32. Реєстрація учасників та їх представників для участі в 
зборах триватиме з 09.00 до 10.30 год. в приймальні генерального дирек-
тора. 

Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність товариства у 2014 році та визначення основних напрямків діяльнос-
ті на 2015 рік.

3. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності 
товариства у 2014 році.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії про достовірність балансу, звіту 
про фінансово-господарську діяльність товариства у 2014 році.

5. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 
2014  році.

6. Про зменшення статутного капіталу товариства.
7. Про продаж частки учасника ТДВ «К-ПЕМЗ».
8. Про внесення змін до установчих документів товариства.
9. Про затвердження порядку проведення розрахунків з учасниками 

товариства.
Для участі у зборах учасникам слід мати при собі документ, що по-

свідчує особу (паспорт), представникам – доручення на право участі у 
зборах та документ, що посвідчує особу.

Телефони для довідок:
(03849) 3-18-15, 2-83-10.
Генеральний директор 
тДВ «к-ПЕМЗ»  Л.О. Дьяконов

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
 1. ПАТ АВАНГАРД 24
 2. ПАТ АВК-ФІНАНС 30
 3. ПРАТ АВТО ТЕХСЕРВІС 61
 4. ПРАТ АВТОБАЗА «ЧЕРНІГІВВОДБУД» 13
 5. ПАТ АВТОБАЗА №4 36
 6. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 22
 7. ПРАТ АВТОТРЕЙДИНГ ИНВЕСТ 51
 8. ПАТ АГРОФІРМА «АВІС» 28
 9. ПАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 17
 10. ПРАТ АЗОВЗОВНІШТРАНС 57
 11. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 54
 12. ПАТ АРХІМЕД 21
 13. ПРАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 59
 14. ПРАТ АТОЛЛ ХОЛДІНГ 14
 15. ПАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП 40
 16. ПАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 71
 17. ПАТ БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 60
 18. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 22
 19. ПРАТ БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 48
 20. ПАТ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ 12
 21. ПРАТ БІЛЬМАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 68
 22. ПАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 37
 23. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237 69



№53, 19 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

73

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
 24. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 69
 25. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» 11
 26. ПРАТ БУДТРАНС 66
 27. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17163 10
 28. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 38
 29. ПРАТ ВИРОБНИЧО – ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ІВАННА» 23
 30. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» 17
 31. ПРАТ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ 48
 32. ПРАТ ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ 29
 33. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 68
 34. ПРАТ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 9
 35. ПАТ ДИТОДЯГ 20
 36. ПАТ ДНІПРОЕЛЕКТРОМАШ 31
 37. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 19
 38. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 44
 39. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 30
 40. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ВЕСНА» 65
 41. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 37
 42. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 42
 43. ПРАТ ДОІРЕА 33
 44. ПАТ ДОЛИНКА 2
 45. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 66
 46. ПРАТ ЕВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 71
 47. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 52
 48. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 45
 49. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 46
 50. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 58
 51. ПАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 45
 52. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «ШЛЯХІНДУСТРІЯ» 55
 53. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 61
 54. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМПОЛІЗВАРЮВАННЯ» 3
 55. ПАТ ЗАВОД «НЕВА» 40
 56. ПАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 5
 57. ПАТ ЗАВОД ІМ. ФРУНЗЕ 29
 58. ПАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 6
 59. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329 59
 60. ПАТ ЗВ’ЯЗОКПРОМ 20
 61. ПРАТ ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО 43
 62. ПРАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «К’Ю БІ І УКРАЇНА» 49
 63. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 10
 64. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У 42
 65. АТЗТ ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР «ДРУЖБА» 20
 66. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 16
 67. ТДВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 72
 68. ПАТ КАРАВАЙ 57
 69. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 37
 70. ПРАТ КЕРАМІКА 64
 71. ПАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА АПТЕКА №5 18
 72. ПАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 7
 73. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 47
 74. ПАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 15
 75. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 61
 76. ПАТ КІРОВСЬКИЙ 13
 77. ПАТ КОБЛЕВО 26
 78. ПАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 56
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 79. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКІ КОВБАСИ 12
 80. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 36
 81. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 6
 82. ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 5
 83. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 65
 84. ПАТ КРОСС-П/Ф «ЗОРЯ» 24
 85. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ АВТОТРАНС 15942 9
 86. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 60
 87. ВАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 38
 88. ПРАТ ЛОЦИЯ 63
 89. ПАТ ЛФС СЕРВІС 34
 90. ПРАТ МАГІСТРАЛЬ 33
 91. ПРАТ МАЛЬВИ 10
 92. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 52
 93. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 21
 94. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 16
 95. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 18
 96. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 19
 97. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 35
 98. ПРАТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 28
 99. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 62
 100. ПАТ МІСТО БАНК 53
 101. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ 43
 102. ПАТ МОНАСТИРСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ 37
 103. ПРАТ МТ КОНСАЛТІНГ 11
 104. ПАТ НАФТОВИК 59
 105. ПРАТ НВО «ЧЕРВОНА ХВИЛЯ» 42
 106. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 39
 107. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 50
 108. ДП ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 43
 109. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОБРОБНИХ МАШИН 28
 110. ПАТ ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС 35
 111. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 42
 112. ПРАТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» 53
 113. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 1
 114. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 14
 115. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 8
 116. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 41
 117. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 15
 118. ПАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 

«ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРСІВ»
18

 119. ПРАТ ПОБУТПОСЛУГИ 26
 120. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 24
 121. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 67
 122. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 51
 123. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 62
 124. ПАТ ПОЛЮС 2
 125. ПАТ ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 67
 126. ПАТ ПРИКОРДОННИК 21
 127. ПАТ ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР» 24
 128. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 24
 129. ПАТ РАДСАД 38
 130. ПАТ РІВНЕДЕРЕВ 32
 131. ПРАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 40
 132. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 41

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
 133. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 69
 134. ЗАТ РУР ГРУП С.А. 5
 135. ПАТ САРНЕНСЬКА ПМК №81 32
 136. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКА НАФТОБАЗА 47
 137. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ
23

 138. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 63
 139. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 27
 140. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 31
 141. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» 70
 142. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 71
 143. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ» 54
 144. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 25
 145. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОНТАКТ СТРАХУВАННЯ» 55
 146. ПРАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР 39
 147. ПАТ СТРИЙ-ІНЖИНІРИНГ 64
 148. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 32
 149. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 33
 150. ПРАТ ТРАНСФЕРТ 26
 151. ПАТ ТРЕЙД ОЙЛ 34
 152. ПАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 22
 153. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ 11
 154. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 62
 155. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»
58

 156. ПРАТ УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ 47
 157. ПАТ УКРЗАХІДВУГЛЕБУД 37
 158. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 44
 159. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 3
 160. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 4
 161. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 49
 162. ПАТ УНІКОМБАНК 45
 163. ПРАТ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АТІКА» 70
 164. ПАТ ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ 4
 165. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 56
 166. ПРАТ ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО 15
 167. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ АТП 16560 9
 168. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 25
 169. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 17
 170. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 46
 171. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 19
 172. ПРАТ ХЛІБОРОБ 55
 173. ПАТ ЦЮРУПИНСЬК-АВТОТРАНС 29
 174. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА 28
 175. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД 34
 176. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 13
 177. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 4
 178. ПРАТ ЧЕРНІГІВФОТО 7
 179. ПАТ ЧОРНОБАЇВСЬКЕ 24
 180. ПАТ ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОПРОМТЕХНІКА»
35

 181. ПРАТ ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 27
 182. ПРАТ ШВЕЙНО – ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРМОНІЯ» 23
 183. ПАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962 49
 184. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 25
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15048
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
18.03.2015 р. 
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У разі передплати 
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