
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр зупинила, скасувала, 
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, начальника Кримського територіального 
управління, на підставі п.4 Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012 р. № 249, п. 1 Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.07.2013 р. № 1283 «Про делегування повно-
важень територіальним органам Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку», п. 7 
Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 
23.04.2013 р. № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 р. за № 822/23354 
(далі Порядку № 737), скасовано реєстрація ви-
пусків акцій у зв’язку з ліквідацією Зат «аГент-
Ство веда-риК» (99003, м. Севастополь,  
вул. Комуністична, 10-А, код за ЄДРПОУ: 
24495762, свідоцтво про реєстрацію випуску  
акцій № 216/01/1/99 від 28.09.1999 р., видане 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку по Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополю, анульовано - розпоряджен-
ня № 12-Кр-2-С-а від 12.03.2014 року.

*     *     *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, директора Центрального територіального 
департаменту, на підставі рішення Комісії від 
24.10.13 №2484, на підставі підпункту 1 пункту 1 рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.07.2013 №1283 «Про делегу-
вання повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 
Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354, 
скасовано реєстрацію випуску акцій прат ре-
монтно-монтажний комбінат «торгтехніка», міс-
цезнаходження: 21032, м. Вінниця, вул. Нечуя-
Левицького, 14, код за ЄДРПОУ: 02132409 - розпо-
рядження №13-цд-С-а від 12 березня 2014 року 
та №14-цд-С-а від 12 березня 2014 року.

13.03.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8,  

тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інфор- 

мації посилання на прес-службу нКцпфр 
обов’язкове.
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №50, 14 березня 2014 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

№ 
свідо-
цтва

дата 
включен-

ня

сим-
вол

Код 
ЄдрпоУ

наймену-
вання 

фінансової 
установи

місцезнахо-
дження № ліцензії строк діі 

ліцензії

№ 
свідо-
цтва 
КІф

підстава 
заміни 
свідо-
цтва

дата 
заміни 

свідоцтва

підстава 
виключен-

ня з 
реєстру

дата 
виключен-

ня з 
реєстру

578 31.08.2009 ТОВ 36589983 ТОВ 
«Україн-

ський  
централь-

ний 
контрагент»

01021, 
м. Київ, 

вул. Шовко-
вична, 

буд. 42-44

АВ 483579
АВ 483578

25.08.09- 
25.08.14

Рішення 
№ 2408 від 
15.10.2013
Рішення 

№ 2521 від 
05.11.2013

11.11.2013

616 30.06.2005 ТОВ 31113268 ТОВ 
"Фондова 
Компанія 

"Ініциатива"

04070, 
м. Київ, 
вулиця 

Сагайдачного/
Ігорівська, 

будинок 10/5, 
літера А

АД 075889 
АД 075890, 
АД 075891 
АД 075898

від 
03.10.2012   

від 
23.10.12

зміна 
місцез-
нахо-

дження

24.09.2009 Рішення 
№64 від 
22.01.14 
Рішення 

№2408 від 
15.10.13

27.01.2014

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства

«Авторембуд»
до уваги акціонерів!

приватне аКцІонерне товариСтво «Авторембуд»
місцезнаходження товариства: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31,
Код за ЄдрпоУ 03120756
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів При-

ватного акціонерного товариства «Авторембуд» (далі – Товариство або 
ПрАТ «Авторембуд»), які відбудуться 14 квітня 2014 року за адресою: 
03057, м. Київ, вул. дегтярівська, 31, кімната № 1.

початок зборів об 14-00 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів  

ПрАТ «Авторембуд» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «Ав-
торембуд» 14 квітня 2014 року з 13-00 години до 13-50 години за місцем 
проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авторембуд»: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, ПрАТ «Авторембуд», кімната № 1.

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

Перелік акціонерів ПрАТ «Авторембуд», які мають право на участь у 
чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Авторембуд», призначе-
них на 14 квітня 2014 року, складається станом на 24 годину 08 квітня 
2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Авторембуд» для здій-
снення персонального повідомлення про проведення 14 квітня 2014 
року чергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного то-
вариства «Авторембуд» - 03 березня 2014 року.
порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвер-1. 
дження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської 2. 
діяльності товариства за 2013 рік, та затвердження звіту Директора.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, та затвердження зві-3. 
ту Наглядової ради. 

Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік, та затвердження висновку 4. 
Ревізора.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, за-5. 
твердження розподілу прибутку (покриття збитків), 

Затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік. 6. 
Затвердження плану розподілу прибутків, та затвердження розмі-7. 

ру річних дивідендів на 2014 рік.
Про відкликання Наглядової Ради ПрАТ «Авторембуд» у повному 8. 

складі.
Про призначення Наглядової Ради ПрАТ «Авторембуд».9. 
Про припинення 10. ПрАТ «Авторембуд» шляхом перетворення у то-

вариство з обмеженою відповідальністю. 
Про обрання Голови та членів Комісії з припинення (перетворен-11. 

ня) ПрАТ «Авторембуд».
Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з припи-12. 

нення (перетворення) ПрАТ «Авторембуд».
Про припинення повноважень Директора та розірвання з ними 13. 

трудових договорів.
Про затвердження умов та порядку перетворення ПрАТ «Авто-14. 

рембуд».

Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не 15. 
голосували за прийняття рішення про припинення Товариства.

Про затвердження плану перетворення ПрАТ «Авторембуд».16. 
Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на 17. 

частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-

йомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також 
шляхом ознайомлення з ними за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31, кімната №1 у робочі дні з 9-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 
14-00). В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства ознайомитися з документами можливо в місці проведення черго-
вих Загальних зборів з 9-00 до 13-30 години. Відповідальна особа  
ПрАТ «Авторембуд» за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Директор Гречко Ігор Володимирович, тел. (044) 277-37-70.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонер або його повноважений представник за відповід-
ною довіреністю має звернутися за адресою:

03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, кімната 1 із письмовою заявою 
на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 277-37-70.
*Основні показники фінансово-господарської діяльності

приватного акціонерного товариства «авторембуд» за 2013 рік, 
тис. грн.

найменування показника період
Звітній 2013 попередній 2012

Усього активів 1522,2 1344,7
Основні засоби 378,3 378,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 187,5 47,5
Сумарна дебіторська заборгованість 933,7 907,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,7 11,5
Нерозподілений прибуток 324,5 181,1
Власний капітал 369,4 369,4
Статутний капітал 756,0 756,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 72,3 38,2
Чистий прибуток (збиток) 143,8 35,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 756 000 756 000
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)

2 2

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

наглядова рада прат «авторембуд»
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства:

директор                 Гречко І.в.

приватне аКцІонерне товариСтво «авторембУд»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери 
пат «Шляхово – бУдІвельне УправлІння №41»!

Наглядова Рада та Правління ПАТ «Шляхово – будівельне управління 
№41», ЄДРПОУ 05416886, місцезнаходження : 08132, Київська область, 
Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31 , повідомля-
ють про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Шляхово – будівельне управління №41». Дата, час та місце прове-
дення загальних зборів: 30 квітня 2014 року о 10-00 годин за адресою: 
08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. вишневе, 
вул. Київська, 31 , зал.

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах : станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня зборів, тобто на 24.00 год. 24 квітня 2014 року. 

порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних 

Загальних зборів:
- обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу;
- затвердження регламенту роботи зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного 
звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, порядку і 

строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2013 році.
Право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Шляхово – будівельне управління №41», які скликані на 30 
квітня 2014 року мають особи, які будуть наведені у переліку акціонерів 
Товариства, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, тобто на 24.00 год. 24 квітня 2014 року. Для участі у зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - 
паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на за-
гальних зборах, оформлене 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 до  
29 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 13.30 год. до 16.30 год. 
за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Ви-
шневе, вул. Київська, 31, зал. Обов’язково записатися на ознайомлення з 
матеріалами зборів за телефоном: 0672366192. Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами зборів – Заступник Голови Правління з корпоративної 
діяльності Сидоренко Лариса Миколаївна. В день проведення зборів озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для 
участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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

найменування показника .                                          період : 
                                                                               Звітний попередній
                                                                                  2013 рік ; 2012 рік. 
Усього активів :     63390 ;  72142.
Основні засоби :     1864 ;  3532.
Довгострокові фінансові інвестиції :   520 ;  520.
Запаси :     5862 ;  1573.
Сумарна дебіторська заборгованість :  53125 ;  64632.
Грошові кошти та їх еквіваленти :   617 ;  17.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) :  2445 ;  3377.
Власний капітал :    13914 ;  14846.
Статутний капітал :    3544 ;  3544.
Довгострокові зобов'язання :   0 ;  0.
Поточні зобов'язання :    49476 ; 57296.
Чистий прибуток (збиток) :    (932) ;  1525.
Середньорічна кількість акцій (шт.) :   495621 ;  495621.
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) :  147 ;  168.
Фінансова звітність за 2013 рік складена Товариством за міжнародни-

ми стандартами фінансової звітності.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління пат «ШбУ-41»   лучковський о.в. 11.03.2014 р. 

до УваГи аКцІонерІв 

пУблІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КиЇвСІльелеКтро» 

(м. Київ, вул. л. толстого, 55 а)
Чергові загальні збори Товариства відбудуться 17 квітня 2014 року  

за адресою: м. Київ, вул. пухівська, 3  адмінкорпус,  другий поверх, 
актовий зал. початок  роботи об 11.00, реєстрація акціонерів  та їх 
представників з 9.00 до  10.30 в день за місцем проведення зборів.

порядок денний:
Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення тер-1. 

міну її повноваження.
Затвердження регламенту загальних зборів.2. 
Звіт Виконавчого органу – генерального директора  за результатами 3. 

роботи в 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Звіт  Наглядової ради за результатами роботи в 2013році та при-4. 

йняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження результатів  фінансово-господарської діяльності 5. 

дочірніх підприємств Товариства за 2013 рік.
Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми під-6. 

приємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік.

Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його 7. 
дочірніх підприємств  на 2014 рік.

Розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік, в тому числі 8. 
рішення про виплату дивідендів та їх розмір, та норми його використан-
ня на 2014 рік.

Розподіл чистого прибутку дочірніх підприємств Товариства за 9. 
2013 рік, в тому числі  рішення про виплату дивідендів на корпоративні 
права Товариства, їх розмір та норми його використання на 2014 рік.

Внесення та затвердження змін та  доповнень до Статуту Това-10. 
риства.

Внесення та затвердження змін та доповнень до статутів дочір-11. 
ніх підприємств.

Внесення та затвердження змін та доповнень до Положень То-12. 
вариства.

Затвердження фактичного обсягу витрат за 2013 рік для забез-13. 
печення проведення загальних зборів Товариства, Наглядової ради та 
затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загаль-
них зборів Товариства, роботи Наглядової ради на 2014 рік.

14. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочірніми 
підприємствами значних правочинів у ході поточної господарської ді-
яльності протягом 2014 року.

Дата складання  переліку акціонерів, які мають право  на участь у 
загальних зборах – 13 квітня 2014 року.

Акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного з 17 березня 2014 року (понеділок-п’ятниця, з 9-00 до 16-00) в 
приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Л. Толстого, 55-А  та в 
день проведення зборів за вказаною в повідомлені про скликання збо-
рів адресою.

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

найменування показника 
період  (рік)

звітний  
(2013)

попере-
дній  (2012)

Усього активів  130 950 112 229
Основні засоби  29 367 27 263
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 22 362 21 467
Сумарна дебіторська заборгованість  46 571 24 958
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 650 38 541
Нерозподілений прибуток 68 878 60 811
Власний капітал 97 731 89 750
Статутний капітал 8 750 8 750
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 33 219 22 479
Чистий прибуток (збиток) 10 909 2 771
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 000 000 25 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

570 680

телефон для довідок: (044) 2898455; 2895554; 2843400
наглядова рада товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
І. основні відомості про емітента.

1. Повне найменування емітента: пУблІчне аКцIонерне това-
риСтво «Шляхово-бУдIвельне УправлIння №41».

Код за ЄДРПОУ емітента: 05416886.
Місцезнаходження емітента: 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31.
Міжміський код та телефон емітента: (044)5257092.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії : 2014 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію : http://dsy41.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-

тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Украудит ХХI Київщина», код 
за ЄДРПОУ – 30160928.

5. Інформація про загальні збори.
Чергові загальні збори акціонерів були проведені 26.07.2013 р. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річ-

них Загальних зборів:
- обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу;
- затвердження регламенту роботи зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльнос-

ті Товариства за 2011 та 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період (2011-2012 роки). 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річних 
звітів та балансів Товариства за 2011 та 2012 роки. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2011 та 
2012 роки.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, порядку і 
строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2011 та 
2012 роках.

7. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого ак-
ціонерного товариства «Шляхово – будівельне управління №41» на Пу-
блічне акціонерне товариство «Шляхово – будівельне управління №41» 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту в новій редакції.

9. Про зміну місцезнаходження Товариства з попереднього : 03039, 
м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 32, на нове : 08132, Київська область, 
Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31.

10. Про надання повноважень Голові Правління щодо здійснення 
всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації 
змін в установчі документи Товариства та внесення змін до відомостей 
про юридичну особу. Про надання Голові Правління права уповнова-
жувати третіх осіб з питань проведення процедури державної реєстра-
ції змін в установчі документи Товариства та внесення змін до відо-
мостей про юридичну особу. 

11. Обрання Голови Правління та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, 

не було.
Позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.
Результати розгляду питань порядку денного. 
1. Прийнято рішення про обрання лічильної комісії, секретаріату та 

затвердження їх складу; затвердження регламенту роботи зборів; за-
твердження форми голосування на зборах.

2. Затверджений звіт Правління про підсумки фінансово – госпо-
дарської діяльності Товариства за 2011 та 2012 рік, про основні на-
прямки діяльності Товариства в 2013 році.

3. Затверджений звіт Наглядової ради про роботу за звітний період 
(2011-2012 роки).

4. Затверджений звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками 
перевірки річних звітів та балансів Товариства за 2011 та 2012 роки.

5. Затверджені річні звіти та баланси Товариства за 2011 та 2012 роки.
6. Одержаний Товариством чистий прибуток у 2011 р. у розмірі 

2 191 000 грн. у повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва 
Товариства та не нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2011 рік. 

Одержаний Товариством чистий прибуток у 2012 р. у розмірі 1 525 000 грн. 
у повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва Товариства та 
не нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2012 рік.

7. Змінити найменування акціонерного товариства з Відкритого акціо-
нерного товариства «Шляхово – будівельне управління №41» на Публіч-
не акціонерне товариство «Шляхово – будівельне управління №41».

8. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-
ту в новій редакції. 

9. Змінити місцезнаходження Товариства з попереднього : 03039, 
м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 32, на нове : 08132, Київська область, 
Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31.

10. Надати повноваження Голові Правління щодо здійснення всіх 
необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в 
установчі документи Товариства та внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, а також надати Голові Правління права уповноважу-
вати третіх осіб з питань проведення процедури державної реєстрації 
змін в установчі документи Товариства та внесення змін до відомостей 
про юридичну особу.

11. Переобрати на наступний термін на посаду Голови Правління 
ПАТ «ШБУ-41» Лучковського Олександра Вікторовича.

Переобрати на наступний термін на посади членів Правління  
ПАТ «ШБУ-41»: Лазаренка Олексія Анатолійовича, Бондарчук Ірину 
Миколаївну, Яруту Наталію Іванівну, Фещенко Ольгу Давидівну, Довго-
го Володимира Володимировича, Шайдецького Вадима Борисовича, 
Смолу Олександра Леонідовича, Джигирея Миколу Леонідовича, То-
машевського Володимира Юрійовича, Нетесаного Петра Івановича, 
Васькевича Івана Івановича.

12. Переобрати на наступний термін на посаду Голови Наглядової 
Ради ПАТ «ШБУ-41» Ладані Людмилу Вікторівну. Переобрати на на-
ступний термін на посади членів Наглядової Ради ПАТ «ШБУ-41» : 
Сакевич Олену Михайлівну, Проник Юлію Сергіївну.

13. Переобрати на наступний термін на посаду Голови Ревізійної 
комісії ПАТ «ШБУ-41» Чередніченко Надію Петрівну. Переобрати на 
наступний термін на посади членів Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» : 
Коломієць Марину Анатоліївну, Ліхошва Любов Михайлівну.

6. Інформація про дивіденди.
На загальних зборах акціонерів від 26.07.2013 р. було прийняте рі-

шення про наступне: 
не нараховувати дивіденди за 2011 р. та за 2012 р. Рішення про 

нарахування та виплату дивідендів за результатами звітного 2013 р. 
на даний час не приймалося, тому, що проведення загальних зборів 
акціонерів заплановано на 30.04.2014р.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента – підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 63390 72142
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1864 3532
Довгострокові фінансові інвестиції 520 520
Запаси 5862 1573
Сумарна дебіторська заборгованість 53125 64632
Грошові кошти та їх еквіваленти 617 17
Власний капітал 13914 14846
Статутний капітал 3544 3544
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2445 3377

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 49476 57296
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(1,88) 3,08

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

(1,88) 3,08

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 495621 495621
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номі-
нальна вартість

0 0

у відсотках від ста-
тутного капіталу

0 0

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

0 0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління             лучковський олександр вікторович. 
11.03.2014 р.

пУблІчне аКцIонерне товариСтво «Шляхово-бУдIвельне УправлIння №41»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості.
Повне найменування емітента: 1. приватне аКцІонерне 

товариСтво «УКрГаЗвидобУтоК».
Код за ЄДРПОУ: 25635581.2. 
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 7.3. 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 364 79 30.4. 
Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com5. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 6. 

емітентом для розкриття інформації: http://25635581.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 7. 

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

У відповідності з даними Переліку акціонерів ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУ-
ТОК», яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, складеним ПАТ «НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 03.03.2014 року та отриманого 
ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» 11.03.2014 року:

пакет голосуючих акцій юридичної особи – нерезидента МОРГАН ГАС 
ЛІМІТЕД (Великобританiя), ідентифікаційний код 6301483, місцезнахо-
дження: Сьют 9, 8 шеферед Маркет, Мейфеір, Лондон WIJ7JY, Англія, 
зменшився з 99 650 штук, що становило 99,6500% статутного капіталу то-
вариства до 0 штук, що становить 0% статутного капіталу товариства;

пакет голосуючих акцій юридичної особи – нерезидента ЛОВІТІА ІН-
ВЕСТМЕНТС ЛТД (Кіпр), ідентифікаційний код 303560, місцезнаходжен-
ня: Арх. Макаріу ІІІ, оф. 5 поверх 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 
Кіпр, збільшився з 0 штук, що становило 0% статутного капіталу товари-
ства до 74 890 штук, що становить 74,8900% статутного капіталу товари-
ства;

пакет голосуючих акцій юридичної особи – нерезидента ПЕЛІДОНА 
СЕРВІСЕЗ ЛТД (Кіпр), ідентифікаційний код 310559, місцезнаходження: 
Арх. Макаріу ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, Лімасол, 3026, Кіпр, збіль-
шився з 0 штук, що становило 0% статутного капіталу товариства до 
24 760 штук, що становить 24,7600% статутного капіталу товариства.

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

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

директор прат «УКрГаЗвидобУтоК»  в.о. мохов
11 березня 2014р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! 
приватне аКцІонерне товариСтво 

«КраСноГвардІйСьКе ремонтно-транСпортне 
пІдприЄмСтво» 

(код едрпоУ 00905296),
(далі-Товариство), місцезнаходження: 97000, АР Крим, Красногвар-

дійський район, смт. Красногвардійське, вул. Київська,76, повідомляє 
про скликання річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства 
(далі - загальні збори), які відбудуться 18 квітня 2014року о 9.00 год. 
за адресою: 97000, ар Крим, Красногвардійський район, смт. Крас-
ногвардійське, вул. Київська,76, каб.1. 

реєстрація акціонерів (їх представників) загальних зборів відбу-
деться з 8-25 год. до 8-55 год. у день та за місцем проведення загаль-
них зборів. Для участі у загальних 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. 

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в 
загальних зборах - 14 квітня 2014 року станом на 24-00 годину.

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

Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 1. 
повноважень.

Обрання секретаря загальних зборів та прийняття рішення з пи-2. 
тань порядку проведення загальних зборів.

Звіт правління про результати господарської діяльності Товари-3. 
ства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту правління. Ви-
значення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

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

Звіт ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на-5. 
слідками звіту та висновків ревізора.

Прийняття рішення про затвердженню річного звіту та балансу 6. 
Товариства за 2013 рік.

Прийняття рішення про розподіл прибутку (визначення порядку 7. 
покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році та за-
твердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.

акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 
пов'язаними з питаннями порядку денного загальних зборів акціонерів 
за адресою: 97000, АР Крим, Красногвардійський район, смт. Красно-
гвардійське, вул. Київська,76, каб.1. з понеділка по п´ятницю з 8-00 до 
12-00 (без перерви), в день проведення зборів - також у місті їх прове-
дення. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхід-
но мати паспорт, а представникам , крім того, документ, який відповідно 
до чинного законодавства підтверджує повноваження представника. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рі-
шення з питань порядку денного - голова правління Войлокова Г.А.  
( тел. 06556 23812).

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

найменування показника 2012 рік 2013рік
Усього активів 673,3 636,5
Основні засоби 364,5 327,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 93,8 56,1
Сумарна дебіторська заборгованість 99,9 83,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 115,1 169,4
Нерозподілений прибуток (збиток) - -
Власний капітал 480,4 439,9
Статутний капітал 189,8 189,8
Довгострокові забовязання - -
Поточні забовязання 3,1 6,8
Чистий прибуток (збиток) (63,2) (40,5)
Середньорічна кількість акцій (шт) 759400 759400
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 9

повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 50 вiд 14.03.2014 року.

Голова правління            _____________          Г.а. войлокова 
                                                  (підпис)                 М.П. 14.03.2014
                                                                                              (дата)

приватне аКцІонерне  товариСтво 
«Страхова  КомпанІя  «ЗГода»

Правління ПрАТ «СК «ЗГОДА» повідомляє про скликання чергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ЗГОДА», які відбудуться о 10-тій 
годині 30 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Клінічна, 23-25.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться з 9.30 год. до 
10.00  год. 30 квітня 2014  за місцем проведення зборів.

порядок денний:
Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Компанії;1. 
Затвердження річного звіту Компанії;2. 
Розподіл прибутку і збитків Компанії  за звітний рік;3. 
Затвердження звіту Правління Компанії про результати фінансово-4. 

господарської діяльності Компанії за звітний рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.

Затвердження звіту Наглядової ради Компанії про підсумки діяль-5. 
ності Компанії за звітний рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради;

Затвердження звітів і висновоків ревізійної комісії з результатів пе-6. 
ревірки фінансово-господарської діяльності Компанії за звітний рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;

Підтвердження повноважень голови та членів Наглядової ради;7. 
Підтвердження повноважень Ревізора.8. 

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу, а 
представники акціонерів – доручення, посвідчене згідно з чинним законо-
давством України.

Пропозиції, щодо порядку денного, приймаються в термін до  
20 квітня 2014 року в письмовому вигляді за адресою м. Київ, вули- 
ця Клінічна, 23-25.

Голова правління   в.о. приходько

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Шановні акціонери
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«СЄверодонецьКий орГхІм»! 
(код ЄдрпоУ 00206109, місцезнаходження: 93409, Україна, 
луганська обл.  м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, б.32)

Наглядова рада та Правління приватного акціонерного товариства 
«Сєверодонецький ОРГХІМ» повідомляє Вам, що 16 квітня 2014 р. в 10.00 
у кабінеті 201, розташованому на другому поверсі адміністративної 
будівлі за адресою луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардій-
ський, б.32, відбудуться річні Загальні збори акціонерів приватного акціо-
нерного товариства «Сєверодонецький ОРГХІМ».

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися з 8-00 до 
09-45 за місцевим часом у місці проведення Загальних зборів.

Для реєстрації Ви повинні мати при собі паспорт. Якщо Ви не маєте 
можливості взяти участь у зборах особисто, то можете оформити довіре-
ність відповідно закону.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів є 11 квітня 2014 р., що відповідає вимогам, 
встановленим абзацем 2 частини 1 статті 34 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» № 514 від 17.09.2008 р.

перелік питань, які виносяться на голосування (порядок денний):
Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних 1. 

зборів приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ».
Затвердження річного звіту приватного акціонерного товариства 2. 

«Сєвєродонецький ОРГХІМ» про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2013 рік та плану діяльності приватного акціонерного товари-
ства «Сєвєродонецький ОРГХІМ» на 2014-2015 р.

Затвердження річного звіту Наглядової ради приватного акціонерно-3. 
го товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ» за 2013 рік.

Затвердження висновку (річного звіту) Ревізійної комісії приватного 4. 
акціонерного товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ» за 2013 рік.

Обрання голови та членів Наглядової ради приватного акціонерного 5. 
товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ».

Обрання голови та членів Ревізійної комісії приватного акціонерного 6. 
товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ».

Внесення змін до Статуту приватного акціонерного товариства «Сє-7. 
вєродонецький ОРГХІМ» шляхом затвердження нової редакції Статуту 
приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ».

Внесення змін до Положення про Московському філії приватного 8. 
акціонерного товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ» шляхом затвер-
дження нової редакції Положення про Московському філії приватного ак-
ціонерного товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ».

Затвердження балансу та розподіл прибутку приватного акціонерно-9. 
го товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ» та затвердження розміру річ-
них дивідендів.

Попереднє схвалення правочинів, які можуть бути вчинені приват-10. 
ним акціонерним товариством «Сєвєродонецький ОРГХІМ» протягом од-
ного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Підведення підсумків виконання колективного договору за 2013 рік 11. 
та затвердження колективного договору на 2014 - 2015 рік.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, Ви можете ознайомитися в кабінеті 201, розташованому на дру-
гому поверсі адміністративної будівлі за адресою Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, пр. Гвардійський, б.32  понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00.

Телефон для довідок (06452) 285-25.
Додатково повідомляємо на вимогу рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 р. 

№ 324 наступне:
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника Звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 195186 143691
Основні засоби 18934 11587
Довгострокові фінансові інвестиції — —
Запаси 1658 351
Сумарна дебіторська заборгованість 37798 35688
Грошові кошти та їх еквіваленти 74091 125855
Нерозподілений прибуток 101979 144001
Власний капітал
Статутний капітал 108 108
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 40931 50404
Чистий прибуток (збиток) 34392 32515
Середньорічна кількість акцій (шт.) 216 216
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 930 883

Правління ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації

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

пУблІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«пІвденний ГІрничо-ЗбаГачУвальний 

КомбІнат»
I. Загальні відомості

1. повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
2. Код за ЄдрпоУ
00191000
3. місцезнаходження
50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг
4. міжміський код, телефон та факс
(056) 403-75-65 (056) 440-42-01
5. електронна поштова адреса
kovalenko-uf@ugok.com.ua
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації
www.ugok.info
7. вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 роз-

ділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 роз-
ділу III цього положення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (про-
токол засiдання Наглядової ради №19/2014 вiд 11.03.2014) прийня-
то рiшення про припинення повноважень члена Правлiння 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Орлової Ганни 
Валентинiвни у зв’язку з поданням особистої заяви про припинення 
своїх повноважень.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 

05.03.2011р. по 11.03.2014р. Посадова особа на розкриття паспорт-
них даних згоди не надала.

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол 
засiдання Наглядової ради №19/2014 вiд 11.03.2014) прийнято 
рiшення про обрання (призначення) Борисюка Тимура Володимиро-
вича членом Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ». Змiни 
у складi посадових осiб вiдбулись у зв’язку з необхiднiстю призначен-
ня нового члена Правлiння на мiсце члена Правлiння, повноваження 
якого припинено.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано (призначено) посадову особу: безстро-

ково.
Iншi посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

01.2008-09.2011 – фінансовий контролер Департаменту фінансового 
контролю керованих підприємств Дирекції з контролiнгу, фінансовий 
контролер Дирекції з контролінгу, фінансовий контролер Департа-
менту фінансового контролю українських активів Дирекції з фінансо-
вого контролю міжнародної діяльності ТОВ «ЄвразХолдинг» м. Мо-
сква; 09.2011-11.2011 – директор фінансовий ПАТ «ЄВРАЗ 
БАГЛIЙКОКС»; 12.2011-02.2014 – фінансовий директор з коксохіміч-
ного бізнесу фінансової дирекції ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА»; з 21.02.2014 
по теперішній час – заступник заступника Голови Правління з фінан-
сів ПАТ «ПІВДГЗК».

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. 
Голова правління К.а. федін

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 12.03.2014

(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів
 пат «КиЇвСьКий вІтамІнний Завод»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 
ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38) 
повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ 
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» скликаються 16 квітня 2014 р. за адресою: 04073, 
м. Київ, вул. Копилівська, 38, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Зборах – 10.04.2013 р.

порядок денний Загальних зборів акціонерів:
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-1. 

риства.
Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.2. 
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 р.3. 
Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 4. 

Товариства у 2013 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 5. 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії 
Товариства. 

Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 р.6. 
Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.7. 
Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викла-8. 

дення його в новій редакції.
Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 9. 

шляхом викладення їх в новій редакції.
Відкликання Наглядової ради Товариства.10. 
Обрання Наглядової ради Товариства.11. 
Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової 12. 

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

Початок реєстрації акціонерів – об 13 годині 00 хвилин, закінчення 
реєстрації – об 13 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 14 годині  
00 хвилин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: м. Київ, вул. вул. Копилівська, 38, в робочі дні тижня з 09.00 до 
18.00, тел. (044) 468-20-70. Посадова особа Товариства, що відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Те-
лявський В.І

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи пови-
нні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридич-
них осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призна-
чення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та до-
кумент, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, 
засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника, чи засвідчену 
іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу 
представника (паспорт).

Наглядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «КвЗ» 
(тис. грн.)

найменування показника 
період

Звітний
(2013 р.)

попередній
(2012 р.)

Усього активів 437 597 312 658  
Основні засоби 143 533 52 459
Довгострокові фінансові інвестиції 71862  71862  
Запаси 84488  58022  
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

124856  111250  

Грошові кошти та їх еквіваленти 8190  4475  
Нерозподілений прибуток 72710  51611  
Власний капітал 133476  70079  
Статутний капітал 15368  15368  
Довгострокові зобов'язання 157611  107909  
Поточні зобов'язання 146510  134670  
Чистий прибуток (збиток) 16535  1706  
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31364  31364  
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-  -  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-  -  

Чисельність працівників на кінець
 періоду (осіб) 

774  684  

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗовнІШньоторГовельна наУКово-

виробнича фІрма «Коло»
Україна, м. Кривий ріг, 50048, вул. дніпропетровське шосе, 34

повідомляє, що «28» квітня 2014 року о 10-00 годині відбудуться Загальні 
збори акціонерів Товариства за адресою: Україна, м. Кривий ріг, 50048,  
вул. дніпропетровське шосе, 34, кабінет Голови наглядової ради.

Реєстрація акціонерів: «28» квітня 2014 р. з 9-00 до 9-30 годин за міс-
цем проведення Загальних зборів акціонерів, у прийомній Голови нагля-
дової ради. При собі мати документ, що ідентифікує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – «23» квітня 2014р.

перелік питань, що виносяться на голосування:
Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 1. 

діяльності Товариства за 2013 р.
Про розподіл прибутку Товариства за підсумками фінансово-2. 

господарської діяльності Товариства за 2013 р.
Про склад власників істотної участі в Товаристві.3. 

Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним, за 
адресою: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 34, прийом-
на Голови наглядової ради, у робочі дні та робочий час. Довідки за теле-
фонами: (0564) 72-02-44, 72-06-32. 

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

найменування показника
період

Звітний
 (2013)

попередній 
(2012)

Усього активів 4662 5200
Основні засоби 764 933
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 159 219
Сумарна дебіторська 
заборгованість

3415 3462

Грошові кошти та їх еквіваленти 311 544
Нерозподілений прибуток 3217 3124
Власний капітал 3922 3942
Статутний капітал 500 500
Поточні зобов’язання 740 1258
Чистий прибуток (збиток) 93 327
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000 5000
Чисельність штатних працівників на 
кінець періоду (осіб)

18 47

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «миКола-
ЇвСьКа аГрарна КомпанІя» повідомляє про скликання 
чергових Загальних зборів, які призначено на 21.04.2014 року о 11-00 за 
адресою місцезнаходження товариства: миколаївська область, м.мико-
лаїв, вул.декабристів, 41/12, офіс 9 (другий поверх). Реєстрація учас-
ників Загальних зборів відбудеться 21.04.2014 року з 10-00 до 10-50 за 
адресою проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 03.03.2014 року

порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту зборів. 
4. Затвердження звіту директора ПАТ «Миколаївська аграрна компа-

нія» про фінансово-господарську діяльність товариства за  2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
6. Укладення договору позики з Dumslov Holdings LTD в розмірі 

20 000 000 доларів США.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 

товариством протягом одного року.
Акціонери або їх представники можуть ознайомитись з документами 

пов’язаними з порядком денним Загальних зборів Публічного акціонерного 
товариства «Миколаївська аграрна компанія» за адресою Миколаївська об-
ласть, м.Миколаїв, вул.Декабристів, 41/12,  офіс 9 (другий поверх) у робочі 
дні з 9-00 до 13-00. Особа відповідальна за ознайомлення – Бочарова О.М.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до 
вимог чинного законодавства України на право участі у Загальних зборах 
акціонерів.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«яСинУватСьКий «райаГрохІм»

 Шановний аКцІонер! 
Згідно з рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО « ЯСИНУВАТСЬКИЙ «РАЙАГРОХІМ», яке знаходиться за адре-
сою : 86065 Донецька обл.. м. Авдіївка, вул. Чапаєва 2 г повідомляє , що 
чергові загальні збори акціонерів відбудуться « 21« квітня « 2014 року  
о 10-00 годині за адресою: 86065 донецька обл., м. авдіївка, вул.чапа-
єва 2 г, кабінет директора. тел. (06236)71962.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 до 9-45 години.
порядоК денний :

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи За-
гальних зборів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово–господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товари-

ства у 2013 році.
7. Відчуження складу отрутохімікатів.
Делегування повноважень директору на вкладання договору по відчу-

женню складу отрутохімікатів.
8. Попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів 
акціонерів, із зазначенням характеру право чинів та їх граничної вар-
тості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах 21.03.2014р. станом на 24-00 годин.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень згідно з питань Порядку денного з 21.03.2014р. в кабінеті 
директора з 9-00 до 11-00 годин у робочі дні.

Пропозиції акціонерів в порядок денний загальних зборів акціоне-
рів приймаються в письмовій формі з в казанням прізвища акціонера, 
який їх пропонує, кількість належних йому акцій, зміст пропозиції  
до питання денного або проекту рішення, не пізніше чім за 20 діб до 
дати проведення загальних зборів на адресу : м. Авдіївка, вул. Чапа-
єва 2Г.

Акціонер для реєстрації участі в загальних зборах акціонерів повинен 
мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера паспорт та 
довіреність, яка підтверджує повноваження представника для участі в за-
гальних зборах ПрАТ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ «РАЙАГРОХИМ» завірену згід-
но з діючим законодавством.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Шахов С.М.

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСьКоЇ
дІяльноСтІ СУб,ЄКта малоГо пІдприЄмництва 

( тис.грн. )
найменування показника                                           п е р і о д
                                                                               звітний попередній
Усього активів     1406,5  1423,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)  983,1  1002,2
Довгострокові фінансові інвестиції   2,1  2,1
Запаси     15,3  15,3
Сумарна дебіторська заборгованість   401,7  400,2
Грошові кошти та їх еквіваленти   4,3  3,3
Власний капітал     1379,8  1407,3
Статутний капітал    532,8  532,8
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток )    -1787,5  -1760,0 
Довгострокові зобов’язання   -  -
Поточні зобов’язання    26,7  15,8
Чистий прибуток (збиток )    -27,5  -30,8
Вартість чистих активів    1379,8  1407,3
директор: Шахов Сергій миколайович 

повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«фарлеп-ІнвеСт» 
(далі також «Товариство»)

(код ЄДРПОУ 19199961, місцезнаходження: 01011, м. Київ, 
провулок Кутузова, буд. 3)

Виконавчий орган Товариства повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест», які відбудуться 14 квіт-
ня 2014 року о 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: Україна,  
м. Київ, вул. фізкультури, 30-в, 5-ий поверх, к. 517. 

порядок денний річних Загальних зборів акціонерів товариства:
1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря річних Загальних збо-

рів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3. Затвердження звіту в. о. Генерального директора Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 

2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в. о. Генерального 

директора, Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2013 рік.
Початок річних Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 год. 00 хв. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-

рах, буде складено станом на 24 годину 8 квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників буде про-

водитися 14 квітня 2014 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. (час київський), за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 5-ий поверх, к. 517.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, акціоне-
рам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акці-
онерів – належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повно-
важення на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та 
документ, що посвідчує особу. 

З матеріалами порядку денного річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за 
адресою:Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 5-ий поверх, юрист Боро-
давко Оксана Борисівна.Телефон для довідок:+38 044 251 87 36 

попередні показники фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2013 рік (тис. грн.)*

найменування показника 
період 

звітний попере-
дній 

Усього активів  429 727 498 424
Основні засоби  180 321 237 264
Довгострокові фінансові інвестиції  11 878 11 878
Запаси 11 907 11 246
Сумарна дебіторська заборгованість  111 841 129 756
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 761  926
Нерозподілений прибуток, (непокритий збиток) (850 485)  (776 598)
Власний капітал (7 394)  66 431
Статутний капітал 842 857  842 857
Довгострокові зобов'язання 213 142  215 577
Поточні зобов'язання 211 338  216 247
Чистий прибуток (збиток) (73 887)   (17 623)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84 285 657 84 285 657
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2270   2236 

* - дані можуть бути змінено за результатами аудиторських перевірок
 виконавчий орган товариства

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонер! приватне аКцІонерне 
товариСтво «вІКторІя»

 (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, 
смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 
Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведен-
ня чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться  
25 квітня 2014 року за адресою товариства: Одеська область, Овіді-
опольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, 
приміщення «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія», о 11.00 годи-
ні. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до10.40.

Порядок денний: 
Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.1. 
Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2013 рік.2. 
Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2013 рік.3. 
Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік.4. 
Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 5. 

2013 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку то-6. 

вариства за рахунок власного додаткового капіталу, строку та порядку ви-
плати дивідендів за 2013 рік.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - на 24 годину 21 квітня 2014 р..

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення 
про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядо-
вою радою товариства. 

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати до-
кумент, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціоне-
ра необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у за-
гальних зборах. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товари-
ства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, 
вул. Кооперативна, 5, приміщення «Бухгалтерія», в робочий час. Поса-
дова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Аладьєва Діна Анатоліївна.

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

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів  38359 39324
Основні засоби та нематеріальні активи 6069 7566
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - -
Сумарна дебіторська заборгованість  9851 11032
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 85
Власний капітал 344 344
Статутний капітал – (балансовий рахунок 5000) 98 98
Строкові зобов'язання 6947 6947
Поточні зобов'язання 16399 15518
Чистий прибуток (збиток) 44 (1862)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 975 975
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 90 164

Телефон для довідок: (0482) 34-11-22 
правління товариства

Шановний акціонер! приватне аКцІонерне 
товариСтво «перемоГа»

(місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, 
смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19) відповідно до вимог ст. 32 
Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведен-
ня чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться  
25 квітня 2014 року за адресою товариства: Одеська область, Овіді-
опольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, 
приміщення «Голова Правління», о 11.00 годині. Реєстрація учасників 
зборів з 10.20 до 10.40.

Порядок денний: 
Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.1. 
Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2013 рік.2. 
Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2013 рік.3. 
Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік.4. 
Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 5. 

2013 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку то-6. 

вариства за рахунок власного додаткового капіталу, строку та порядку ви-
плати дивідендів за 2013 рік.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - на 24 годину 21 квітня 2014р.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення 
про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядо-
вою радою товариства. 

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати до-
кумент, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціоне-
ра необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у за-
гальних зборах. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товари-
ства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, 
вул. Кооперативна, 19, приміщення «Головний бухгалтер», в робочий 
час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціоне-
рів з документами – Карпук Людмила Миколаївна.

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

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів  18777 17748,01
Основні засоби та нематеріальні активи 2921 3164,01
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - -
Сумарна дебіторська заборгованість  1411 553,03
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 2,000
Власний капітал 8117 7605,613
Статутний капітал – (балансовий рахунок 
5000)

6268 6268,40

Строкові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 213 306,111
Чистий прибуток (збиток) 512 0,0443
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25073600 25073600,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 55

Телефон для довідок: 04851- 3-35-97            правління товариства 

повІдомлення приватне аКцІонерне товариСтво 
«енвІЖн – аКтиви»

(надалі – Товариство), код в ЄДРПОУ 19115651, яке розташоване за адре-
сою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1, в особі Директора Козака Тараса Мико-
лайовича, який діє на підставі Статуту Товариства, повідомляє про проведення 
Товариством позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
«31» березня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. північно-Сирецька,  
буд. 1, кімната 204, початок об 11:00. Реєстрація учасників зборів відбувати-
меться з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. Право на участь у поза-
чергових Загальних зборах Товариства будуть мати акціонери, зазначені в пере-
ліку акціонерів складеному станом на «25» березня 2014 р. 

порядок денний (питання, що виносяться на голосування):
Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.1. 
Про продовження строку повноважень Директора Товариства або об-2. 

рання нового Директора Товариства.
Про вчинення Товариством правочинів.3. 

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства прийнято Директором Товариства (Наказ №06 від 12.03.2014 р.), 
відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України від 17 вересня 2008 року №514-VI 

«Про акціонерні товариства».
Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів при собі 

необхідно мати:
а) акціонерам – документ, що посвідчує особу;
б) представникам акціонерів – документ, що засвідчує особу, та дору-

чення, оформлене згідно чинного законодавства України.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі зазначе-

них документів згідно з реєстром акціонерів у порядку відповідно 
чинному законодавству України. 

З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери Товариства можуть ознайомитися за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні з понеділка по п’ятницю, окрім 
святкових днів, робочий час з 9-00 до 18-00 в кімнаті №204, попередньо 
письмово повідомивши про таку необхідність Директора Товариства, який 
відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами. В 
день проведення Загальних зборів акціонери можуть також ознайомитися 
із документами у місці проведення зборів. 

Телефон для довідок: (044) 239-99-26
директор ат «енвІЖн – аКтиви» _________________ т.м. Козак
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«добропІльСьКий КомбІнат хлІбопродУКтІв» 

(місцезнаходження: Україна, 85004, обл.Донецька , 
м. Добропілля, вул. Крупської, 1,

код ЄДРПОУ – 00957465) (надалі – Товариство)
повідомляє про проведення 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 18 квітня 2014 року об 10 год.

за адресою: Україна, 85004, обл.донецька , м. добропілля, 
вул. Крупської, 1, ПАТ »Добропільський КХП», 

приміщення актового залу.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах 

відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9-00 до 09-45. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах – 14 квітня 2014 р. 
перелік питань, що виносяться на голосування

 (порядоК денний):
Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-1. 

пинення їх повноважень.
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-2. 

риства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

Звіт Голови Правління про фінансово- господарську діяльність 3. 
за 2013 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.4. 
Звіт Наглядової ради за 2013 рік.5. 
Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, зві-7. 

ту Наглядової ради, та звіту Ревізійної комісії.
Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік.8. 
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 9. 

2014 рік.
Для реєстрації при собі мати:
- акціонерам - паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на 

право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: Україна, 85004, обл. Донецька , м. Добропілля, вул. Круп-
ської, 1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведен-
ня загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – член правління Веретенко Т.В. Довідки за телефо-
ном: (06277) 2-53-32 

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року 
наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік (тис.грн)
найменування показника період (тис.грн)

Звітний 
2013 р. 

попередній 
2012 р.

Усього активів 53953 40333
Основні засоби (залишкова варт.) 12361 13144
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 454 322
Сумарна дебіторська заборгованість 35837 21574
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 10
Нерозподілений прибуток (збиток) (4296) (3404)
Власний капітал 6648 7540
Статутний капітал 1823 1823
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 47218 32670
Чистий прибуток (збиток) (892) 328
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7292140 7292140
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

55 56

правління пат «добропільський Кхп»

приватне аКцІонерне товариСтво
«хлІб приаЗов'я» (далі – Товариство) 

(ідентифікаційний код 02080782; місцезнаходження: вул. Калініна, б. 98, 
селище міського типу Сєдове, Новоазовський район, Донецька обл., Укра-
їна, 87632) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «16» квітня  
2014 року о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87632, Донецька обл., Но-
воазовський район, селище міського типу Сєдове, вулиця Калініна, 
будинок 98, кабінет №1.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «16» квітня 
2014 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів:  
«16» квітня 2014 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87632, Донецька 
обл., Новоазовський район, селище міського типу Сєдове, вулиця Каліні-
на, будинок 98, кабінет №1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «10» квітня 2014 року станом на  
24-00 годину.

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

Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 1. 
зборів акціонерів Товариства.

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-2. 
яльності Товариства за 2013 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.3. 
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.4. 
Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-5. 

вариства у 2013 році.
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.6. 
Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.7. 
Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.8. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-9. 

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

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

найменування показника
період

Звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 9048,2 9388,4
Основні засоби 5241,1 5581,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3777,7 3777,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9  0,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 4581,2 - 3956,1
Власний капітал - 2471,5 - 1843,1
Статутний капітал 350,0 350,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11519,7 11231,5
Чистий прибуток (збиток) - 625,1 - 728,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1400000 1400000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних збо-
рів за адресою: 87632, Донецька обл., Новоазовський район, селище місь-
кого типу Сєдове, вул. Калініна, буд. 98, кабінет №1, з понеділка по 
п'ятницю - з 9-00 до 12-00, за винятком неробочих та святкових днів, а 
також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Ак-
ціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує 
особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує пра-
во власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– Вдовенко Володимир Андрійович.

Телефони для довідок : 0985160687.
Генеральний директор
прат «хлІб приаЗов'я»                                           в.а. вдовенко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

до відома акціонерів прат «СК «аверС»
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідо-

мляє: 25 квітня 2014 року о 16.00 відбудуться загальні збори акціонерів 
за адресою: м. Київ, бульвар І. лепсе, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 15.30 год., 
закінчення реєстрації - о 16.00 год.

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

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства за 

2013 рік та затвердження річного звіту товариства.
3. Звіт ревізора про підсумки діяльності товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-

тора та звіту ревізора.
5. Про розподіл прибутку товариства за звітний рік.
6. Затвердження плану розвитку товариства на 2014 рік.
7. Про затвердження значних правочинів.
Акціонеру надається право ознайомлення з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні до 25 квітня 
2014 року та в день проведення загальних зборів в приміщенні ПрАТ «СК 
«Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар І.Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф.208.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Петренко О.В.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 21 874 22 008
Основні засоби 242 282
Довгострокові фінансові інвестиції 3 793 4 819
Запаси 2 7
Сумарна дебіторська заборгованість 2 477 1 629
Грошові кошти та їх еквіваленти 218 244
Нерозподілений прибуток -20 55
Власний капітал 21 500 21 674
Статутний капітал 20.000 20.000
Довгострокові зобов'язання 330 327
Поточні зобов'язання 44 7
Чистий прибуток (збиток) -81 31
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) 8 6

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу, а 
представники акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформле-
ну у відповідності до чинного законодавства.

довідки за телефоном: (044) 455-43-22.
Генеральний директор прат «СК «аверс»                  Голдін С.о.

(ЄДРПОУ 03119003.), місцезнаходження м.Херсон, Новомиколаївське 
шосе,9. Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 
2014р. о 10 год. за адресою : м.херсон, новомиколаївське шосе, 9. ре-
єстрація акціонерів з 9-00 до 10-00 в день зборів.

порядок денний :
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів та порядку го-

лосування на зборах.
3. Звіт  правління про результати фінансово - господарської діяльності 

товариства за 2013 рік та основні напрями фінансово- господарської ді-
яльності у 2014 році. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.

4. Звіт  ревізійної комісії.
5. Звіт  наглядової  ради.
6. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2013 році.
7. Прийняття рішення  про отримання кредиту з банку для придбання 

рухомого складу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах –  13.04.2014р..
Акціонери мають право ознайомитися з документами з питань по-

рядку денного за місцезнаходженням товариства у планово-
економічному відділі  з понеділка по четвер з 13-00 до 15-00. Відпові-
дальна  особа Приступа О.В.

телефон для довідок : 33-70-76

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4963 3900
Основні засоби 857 884
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11 10
Сумарна дебіторська заборгованість 3739 2510
Грошові кошти та їхї еквіваленти 303 93
Нерозподілений прибуток (збиток) -447 -649
Власний капітал 316 114
Статутний капітал 176 176
Довгострокові зобов′язання - -
Поточні зобов′язання 1055 1412
Чистий прибуток ( збиток) +202 -96
Середньорічна кількість акцій (шт.) 703200 703200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

 Чисельність працівників на кінець 
періоду ( осіб)

81 87

нагдядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «херСонСьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво 16527»

До уваги акціонерів 
ПрАТ «КІМОЛ»!

приватне аКцІонерне товариСтво «КІмол»
(місцезнаходження Товариства - 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 4) 

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «КІМОЛ» склика-
ються 25.04.2014 р. за адресою: 02660, м. Київ, вул. м. раскової, 4, у 
приміщенні амінбудівлі (кім.1).  

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Зборах – 25.04.2013 р.

порядок денний Загальних зборів акціонерів:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів.1. 
Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.2. 
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 р.3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 4. 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства. 
Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 р.5. 
Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2013 р.6. 
Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Това-7. 

риства шляхом викладення його в новій редакції.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись: 

25.04.2014 року з 12.45 до 13.45 год. за місцем проведення Зборів. по-
чаток зборів – об 14 годині 00 хвилин.

Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представники акціонерів - паспорт та доручення, оформ-
лене згідно з чинним законодавством. 

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: 02660, м. Київ, вул. М.Раскової, 4, в робочі дні тижня з 09.00 до 
18.00, тел.: (044) 517-37-53. Посадова особа Товариства, що відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правлін-
ня Бугайова Т.М.

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

найменування показників
період

Звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 1601,2 1480,3
Основні засоби 309,2 183,2
Запаси 3,8 119,8
Сумарна дебіторська заборгованість 959,8 1049,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 327,8 127,6
Нерозподілений прибуток (збиток) 94,2 -44,2
Власний капітал 1431,5 1187,8
Статутний капітал 800,8 800,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 31,3 48,8
Чистий прибуток (збиток) 138,4 243,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 203 047 3 203 047
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Наглядова рада ПрАТ «КІМОЛ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №50, 14 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватне аКцІонерне товариСтво «болГрадСьКий 
виноробний Завод»

(місце знаходження згідно статуту: 68702, Одеська область, м. Бол-
град, вул. Асена Христєва, 99, код ЄДРПОУ: 00411938)

 Правління ПрАТ «Болградський виноробний завод» повідомляє, 
що 18 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: одеська область,  
м. болград, вул. асена христєва, 99, в приміщенні адміністративного 
будинку актовий зал № 5, відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 годин відповідно 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеному станом на 24:00 годин 14 квітня 2014 року у порядку вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України 

порядок денний загальних зборів:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвер-

дження Регламенту та Порядку денного загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 

ради за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління 

стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Pевізійної ко-

місії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 
6. Затвердження річної фінансової звітності у складі балансу Това-

риства за 2013 рік та звіту про фінансові результати за 2013 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства 

за 2013 рік.
8. Погодження рішень Наглядової ради про вчинення Товариством 

значних правочинів протягом 2012-2013 років. 
9. Погодження рішень Наглядової ради стосовно звернення Това-

риства з клопотаннями про укладення або продовження строків дії до-
говорів, укладених з метою забезпечення виконання Товариством 
зобов’язань за значними правочинами, укладеними Товариством про-
тягом 2012-2013 років. 

10. Схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством 
протягом 2014 року.

11. Погодження рішень Наглядової ради, що прийматимуться у 
2014 році стосовно звернення Товариства з клопотаннями про укла-
дення або продовження строків дії договорів, укладених з метою за-
безпечення виконання Товариством зобов’язань за значними право-
чинами, укладеними Товариством. 

12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції.

13. Внесення змін до положення про наглядову Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції.

14. Обрання та відкликання Голови та членів Правління Товариства 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства
 (тис.грн.)

найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 75272 69385
Основні засоби 24775 24455
Довгострокові фінансові інвестиції 80 80
Запаси 46566 40865
Сумарна дебіторська заборгованість 25396 12312
Грошові кошти та їх еквіваленти 687 399
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-52928 -46880

Власний капітал -26136 -19888
Статутний капітал 20117 20117
Довгострокові зобов’язання 20469 20469
Поточні зобов’язання 80074 67939
Чистий прибуток (збиток) -6248 12861
Середньорічна кількість акцій, шт. 2011700 2011700
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

142 143

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт, а представни-
кам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтере-
си акціонерів на загальних зборах,оформлене згідно з вимогами чин-
ного законодавства.

 Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство 
надає акціонерам можливість ознайомитися с документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами зборів до 17 квітня 2013 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: Одеська 
область,м. Болград,вул. Асена Христєва, 99. Відповідальна за озна-
йомлення з матеріалами зборів особа – Кучеренко Марія, юрискон-
сульт Товариства.

 18 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається 
у місці проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 
та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

телефон для довідок: 04846-437-65 
Голова правління             С.І. КУрдов

приватне аКцІонерне товариСтво «болГрадСьКий виноробний Завод»

Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Прогрес-Фонд» (код ЄДРПОУ 30303336), що знаходиться за адресою: 
01054, м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 8, повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року о 12:00 го-
дині за адресою: 02002, м. Київ, вул. марини раскової, 19, оф. 709.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах : 

Станом на  24 годину  23  квітня 2014 року.
порядок денний:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2014 рік.

3.  Звіт та висновки органу контролю за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік
5. Розподіл прибутку товариства та прийняття рішення про виплату річ-

них дивідендів.
З матеріалами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів мож-

на ознайомитись за місцезнаходженням товариства.
Для реєстрації  акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 

представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене у по-
рядку, передбаченому чинним законодавством України. Реєстрація ак-

ціонерів відбувається за місцем проведення загальних зборів акціоне-
рів з 11.00 до 11.45.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «Страхова компанія «прогрес-фонд»

(тис. грн.)

найменування показника 
період 

Звітний 
2013

попере-
дній 2012

Усього активів  761 570 580684
Нематеріальні активи 240 240
Оборотні активи 39 740
Сумарна дебіторська заборгованість  11 963 37
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 512 186
Поточні фінансові інвестиції 521 439 580 214
Частка перестраховиків у страхових резервах 163 676 7
Нерозподілений прибуток 501 368 460903
Інший додатковий капітал 232 232
Резервний капітал 8534 8534
Статутний капітал 48400 48400
Поточні зобов'язання 71 245 12522
Чистий прибуток (збиток) 40 465 307199
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4840 4840

телефон для довідок: (044)  586-56-61
правління товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «проГреС-фонд»
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№50, 14 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повІдомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 
приватне аКцIонерне товариСтво 

«виноГрадар»
(код ЄДРПОУ 13911074, місцезнаходження згідно з реєстраційними до-

кументами: Одеська обл., Ренiйський р-н, м. Ренi, вул. Аеродромна буд. 2)
ПрАТ «ВИНОГРАДАР» (надалі - Товариство), повідомляє, про скликан-

ня річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 16 квітня 2014 
року о 11.00 годині за місцезнаходження Товариства: Одеська обл., 
Ренiйський р-н, м. Ренi, вул. Аеродромна буд. 2, в адміністративному бу-
динку, кабінет № 3 (кабінет головного інженера).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 годин відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному станом на 24:00 годину 10 квітня 2014 року у порядку встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України 

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної 

комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення ії 
повноважень. 

2. Розгляд звіту Голови правління про результати фінансово-
господарську діяльність Товариства за звітний 2013 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний  2013 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за річним звітом та 

балансом за звітний 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства за звітний 2013 рік.
7. Відкликання (звільнення) Голови та членів Наглядової ради та об-

рання (призначення) членів Наглядової ради Товариства. Затвердження 
умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради, встановлення розмір їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення.

9. Прийняття рішення про вихід із складу засновників, акціонерів Това-
риства, у зв’язку із відчуженням належних їм акцій Товариства.

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі 
у зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодав-
ством.

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку 
денного шляхом письмового особистого звернення до Голови правління 
за місцезнаходженням Товариства. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з інформацією та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 14.00 годин у кабінеті 
головного інженера. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Член  правління Негуця Катерина 
Федорiвна.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності прат «виноГрадар» 

(тис.грн.):

найменування показника період
2013 2012

Усього активів 36905 30625
Основні засоби 2724 3472
Довгострокові фінансові інвестиції 26 26
Запаси 16016 12638
Сумарна дебіторська заборгованість 11089 7646
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 4
Нерозподілений прибуток 433 413
Власний капітал 10950 10941
Статутний капітал 1348 1348
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 17675 11026
Чистий прибуток (збиток) 433 413
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5392400 5392400
Кількість власників 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) 31 39

телефон для довідок: (04840) 42256 
наглядова рада прат «виноГрадар»

до УваГи аКцІонерІв!

прат «Завод напІвпровІдниКІв»
(69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, код ЄДРПОУ 31792555)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться «17» квітня 2014 року о 14.00 годині за адресою:

69600, м. Запоріжжя, вул. теплична, 16, каб. 216
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2013 рік. 
4. Розгляд та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результа-

ти фінансово-господарської діяльності та про баланс Товариства за 2013 рік. 
5. Затвердження річних результатів фінансового-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік та балансу товариства за 2013 рік. 
6. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття 

збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. 
7. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товари-

ства на 2014 рік. 
8. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та чле-

нами Наглядової ради Товариства, визначення особи, уповноваженої на 
підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради від імені Товариства. 

10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, визначення особи, уповноваженої на 
підписання ці вільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної 
комісії від імені Товариства. 

12. Внесення змін до Статуту Товариства та обрання особи, уповно-
важеної на підписання змін до Статуту. Обрання особи, уповноваженої 
провести державну реєстрацію змін до Статуту, в строки та в порядку, 
передбаченим діючим законодавством України. 

13. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій 
редакції.

Реєстрація акціонерів відбудеться «17» квітня 2014 року з 13.00 до 
13.55 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, кабінет № 216. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах 
акціонерів, буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2014 року за три 
робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, 
який посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах, оформле-
ний відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу. 

Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Акціонерні 
товариства», Ви маєте невід’ємне право не пізніше як за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів акціонерів запропонувати включити додат-
кові питання до порядку денного. Пропозиції просимо надсилати на адре-
су Товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16.

Усі бажаючі з числа акціонерів можуть ознайомитися з документами, 
які будуть розглядатися у порядку денному з 9.00 до 16.00 за адресою м. 
Запоріжжя, вул. Теплична, 16, в Заводоуправлінні ПрАТ «Завод напівпро-
відників» кабінет № 109 (Юридичний відділ). Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генераль-
ний директор Реков Юрій Васильович.

Тел. для довідок: 8 (061) 214-85-31. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

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

звітний попередній
Усього активів 4 784 697 4 841 426
Основні засоби 3 193 313 2 998 919
Довгострокові фінансові інвестиції 22 171 22 171
Запаси 183 673 287 400
Сумарна дебіторська заборгованість 691 709 588 974
Грошові кошти та їх еквівалент 723 6 981
Нерозподілений прибуток -1 219 674 -792 659
Власний капітал 283 149 282 928
Статутний капітал 63 571 63 571
Довгострокові зобов’язання 4 421 323 4 069 132
Поточні зобов’язання 1 236 328 1 218 454
Чистий прибуток (збиток) 427 015 372 308
Середньорічна кількість акцій (шт).0 254 284 000 254 284 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 1232 1328

Генеральний директор 
прат «Завод напівпровідників»                                   Ю.в. реков
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
приватне аКцІонерне товариСтво 

«Керампром»
(код ЄДРПОУ 24655289, місцезнаходження Товариства: 85171, Україна, 

Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, буд.2) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 24 квітня 2014 року за адресою: Україна, 85171, донецька область, Кос-
тянтинівський район, с. артемівка, вул. дружби, 2, кімната №1. 

початок зборів: о 10 год. 30 хв. 
Час початку і закінчення реєстрація акціонерів та їх представників для 

участі у Загальних зборах: 24.04.2014 року з 10.00 до 10.20 за місцем про-
ведення річних Загальних зборів. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – до-
кумент, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження 
представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно чинного 
законодавства України. Уповноважена особа акціонера – юридичної особи 
надає також документи, що підтверджують її повноваження.

Перелік осіб, які мають право на участь у річних Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «Керампром», що відбудуться 24.04.2014 р., складається ста-
ном на 24:00 год. 17.04.2014 року. 

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря 
та Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду Звіту Генерального директора Товариства. 

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

4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізо-
ра Товариства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2013 році. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про зміни у складі органів Товариства (Наглядова рада, Ревізор). 
9. Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прий-
няття рішення, надання повноважень на вчинення значних правочинів.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних Загальних зборів 

акціонерів надсилаються на поштову адресу: Донецька область, 85160, 
Костянтинівський район, с.Іванопол’є, вул. Дзержинського, буд. 34,  
ПрАТ «Керампром» в порядку, визначеному законодавством України.

Акціонери (іх представники за відповідною довіреністю) мають можли-
вість ознайомиться з матеріалами та документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів кожної середи з 
19 березня до 23 квітня 2014 року з 10.00 до 12.00 в приміщенні бухгалтерії 
за адресою: Донецька область, 85160, Костянтинівський район,  
с.Іванопол’є, вул. Дзержинського, 34; в день проведення Загальних зборів - 
також у місці їх проведення з 10-ої години. 

Для ознайомлення з документами акціонер (або його представник за 
відповідною довіреністю) має звернутися із письмовою заявою до Гене-
рального директора Товариства. Документи надаються для ознайомлення 
та не підлягають виносу. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – головний бухгалтер ПрАТ «Керампром» Рітсо Олена Анатоліівна.

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

найменування показника
період

звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 25005 28837
Основні засоби 8895 9868
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 10666 10525
Сумарна дебіторська заборгованість 2216 6654
Грошові кошти та їх еквіваленти 380 893
Нерозподілений прибуток (2836) (2487)
Власний капітал 23376 13885
Статутний капітал 25750 15910
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 715 14498
Чистий прибуток (збиток) (349) (3317)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 314027 194027
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

43 47

довідки за  телефонами: (062) 334-12-01, (062) 340-20-81.
Генеральний директор    б.ф.бевзенко
Головний бухгалтер    о.а. рітсо 

Публічне акціонерне товариство «Полтавакондитер» (місцезнаходжен-
ня 36020, м. Полтава, вул.Спаська, 10) повідомляє, що згідно рішення 
Правління ПАТ «Полтавакондитер» 15 квітня 2014 року у приміщенні ак-
тового залу (2 поверх) за адресою: м. полтава, вул. м.бірюзова, 2  
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів. початок зборів  
о 12:00 год.

Початок реєстрації  акціонерів (їх представників) відбудеться за місцем 
проведення зборів 15 квітня 2014 року об 11:00 годині, закінчення об  
11:45 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 09.04.2014 р. 

порядок денний: 
Звіт Правління ПАТ «Полтавакондитер» про підсумки фінансово-1. 

господарської діяльності за 2013 рік. 
Звіт Наглядової Ради за 2013 рік. 2. 
Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2013 рік. 3. 
Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2013 рік.4. 
Про розподіл прибутку за 2013 рік. 5. 
Основні напрямки розвитку ПАТ «Полтавакондитер» в 2014 р. За-6. 

твердження плану розвитку. 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника період 
Звітний попередній 

Усього активів 225 572 233 052
Основні засоби 82 747 77 349
Довгострокові фінансові інвестиції 97 399
Запаси 50 460 50 368

Сумарна дебіторська заборгованість 84 285 91 790
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 948 2 583
Нерозподілений прибуток 140 954 138 707
Власний капітал 187 281 184 775
Статутний капітал 31 827 31 827
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 38 095 47 907
Чистий прибуток (збиток) 2 506 7 720
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 448 194 2 448 194
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 460 1 745

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлена згідно з чин-
ним законодавством. 

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком 
денним зборів, можливо за місцем знаходження товариства: 36020,  
м. Полтава, вул. Спаська, 10 в юридичному відділі, щоденно в робочі дні з 
8.00 год. до 17.00 год. та в день проведення загальних зборів у місці їх  
проведення.  Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Ахметов Марат Уралович. 

телефон для довідок: (0532)-61-50-91; 50-29-22
правління пат «полтавакондитер» 

Шановний аКцІонер пат «полтаваКондитер»!

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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 повідомляє, що 12 березня 2014 року виявлено технічну помилку в по-
відомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів (в основних 
показниках фінансово-господарської діяльності підприємства), яке розміще-
не в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 05 березня 2014 
року та опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюле-
тень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№ 43 від 04 березня 2014 року, у зв’язку з цим дана інформація спростову-
ється. ПОВІДОМЛЕННЯ ВИПРАВЛЕНО ТА РОЗМІЩЕНО ПОВТОРНО.

Повiдомлення про скликання річних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963, місцезнаходження: 

42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, 
пров. Вокзальний, буд. 6)
ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ! 

Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів (надалі - Збори) ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі - Товариство) будуть проводитись  
10 квітня 2014 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Сумська обл., 
великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. вокзальний, буд. 6, 
приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах Товариства 
розпочнеться 10 квітня 2014 року о 09-00 год. та закінчиться о 09-40 год. за 
місцем проведення Зборів Товариства. Для реєстрації акціонерам необхідно 
пред`явити документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціоне-
рів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтвер-
джує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства. 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 
24 годину 04 квітня 2014 року.

перелІК питань, Що виноСятьСя на ГолоСУвання, 
ЗГІдно З порядКом денним:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Розгляд річного звіту Правління про результати  фінансово - госпо-2. 

дарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду цього звіту. 

Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати  діяльності Това-3. 
риства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати ді-4. 
яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балан-5. 
су) Товариства за 2013 рік.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.6. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 7. 
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у но-8. 

вій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визна-
чення уповноваженої особи з питань підписання Статуту Товариства в но-
вій редакції.

Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації 9. 
Статуту Товариства в новій редакції.

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. За-10. 
твердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. 
Про визначення уповноваженої особи з питань підписання Положення про 
Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Внесення змін до Положення про Правління Товариства. Затвер-11. 
дження Положення про Правління Товариства в новій редакції. Про визна-

чення уповноваженої особи з питань підписання Положення про Правління 
Товариства в новій редакції.

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товари-12. 
ства. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства 
в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи з питань підписання 
Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину 13. 
(правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом та-
кого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша 
ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності Товариства.

Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину 14. 
(правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предме-
том такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонер-
ного товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів ак-
ціонери Товариства можуть особисто або через представників, повнова-
ження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проек-
том (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх прове-
дення) шляхом ознайомлення в приміщенні кабінету економічного відділу з 
відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в 
паперовій формі. Відповідальна особа – економіст Лейба Ірина Петрівна, 
телефони для довідок – (05457) 5-31-73.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

найменування показника
період

Звітний 
2013 рік

попередній 
2012 рік

Усього активів 16631 9573
Основні засоби 4313 5230
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 6113 1935
Сумарна дебіторська заборгованість 2841 1776
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 624
Нерозподілений прибуток 322 420
Власний капітал 4944 3072
Статутний капітал 1381 181
Довгострокові зобов'язання 918 918
Поточні зобов'язання 10769 4975
Чистий прибуток (збиток) 70 2552
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5525368 725368
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

86 89

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ______________ 

(підпис)
С.О. Демченко 

М. П.  12 березня 2014 року

приватне аКцІонерне товариСтво «КириКІвСьКе хлІбоприймальне пІдприЄмСтво»,

Повне найменування емітента: пУблІчне аКцІонерне 
товариСтво «донецьКий 
енерГоЗавод»

Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента:
Місцезнаходження емітента:

00213411
вул. Професорів Богословських, б. 15, 
м. Донецьк, Куйбишевський, Донецька 
область, 83049

Міжміський код та телефон:
Електронна поштова адреса:
Вид інформації:

(062) 385-41-92
00213411@emitent.net.ua
Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

текст повідомлення:
11.03.2014р. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД» (далі – Товариство) (протокол  
№ 3-2014 від 11.03.2014р.) прийняте рішення про зміну складу посадових 
осіб Товариства, а саме:

Макухіна Олега Ігоровича (паспорт серії ВА 766593, виданий Ленін-
ським РВ УМВС України у місті Донецьку, 04.07.1997р.) звільнено з посади 
виконуючого обов’язки директора Товариства за власним бажанням 
11.03.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді з 12 лютого 
2013р., строком 1 (один) рік та 27 днів.

Новоселова Сергiя Вiкторовича (паспорт: серiя ВВ № 086943 виданий Кра-
маторським МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.10.1997 р.) призначено 
на посаду виконуючого обов’язки директора Товариства з 12.03.2014р. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Термiн призначення - безстроково. Протягом своєї дiяльностi зай-
мав наступнi посади: з 20.10.2006р. по 24.11.2010р. – комерційний директор 
АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ»; з 25.11.2010р. по 26.05.2011р. – заступник ди-
ректора з маркетингу та продажу ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ»; 27.05.2011р. 
по 18.06.2013р. – директор АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ»; з 19.06.2013р. – за-
ступник директора Дивізіону обладнання для відкритих гірничих робіт 
(01.12.2013р. перейменовано в Дивізіон відкритих розроблень) ТОВ «НВК 
«ГІРНИЧІ МАШИНИ» (16.10.2013р. перейменовано в ТОВ «КОРУМ ГРУП»). 

в.о. директора пат «деЗ»        С.в. новоселов
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів

пУблІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «оСоКор»

Публічне акціонерне товариство «ОСОКОР» (Україна, 02081,  
м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Г, код ЄДРПОУ 03360911) повідомляє 
про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «ОСОКОР» (далі – Товариство або ПАТ «ОСОКОР»), 
які відбудуться 18 квітня 2014 року о 15:00 годині за адресою:  
м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Г, в приміщенні адміністратив-
ної будівлі (1 поверх, кімната № 1).

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОСО-
КОР» – 18 квітня 2014 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення збо-
рів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах – 14 квітня 2014 року на 24:00 годину.

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

1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 2. Про обрання лічильної комісії.
 3. Про затвердження регламенту загальних зборів.
 4. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління То-

вариства за 2013 рік. 
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової 

Ради Товариства за 2013 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комі-

сії Товариства за 2013 рік.
 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік (річного звіту та балансу).
 9. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товари-

ства за 2013 рік.
10. Затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
11. Укладання договору між Товариством та Товариством з обмеже-

ною відповідальністю «ЕСВАЛДА». 
12. Про списання основних засобів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОСОКОР» (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 15916 16 428
Основні засоби 15395 15 888
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 8 12
Сумарна дебіторська заборгованість 469 505
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 22
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 359 2 186
Статутний капітал 189 189
Довгострокові зобов’язання 11990 11985
Поточні зобов’язання 3066 2188
Чистий прибуток (збиток) -1638 -154
Середньорічна кількість акцій (штук) 1 050 000 1 050 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 32

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «ОСО-
КОР» необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), пред-
ставникам юридичних і фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства, та паспорт. Від дати надіслання повідомлення 
про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних збо-
рів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, ро-
бочий час з 8:00 до 16-45, в п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:15 до 
13:00) за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Г, (4 поверх, прий-
мальня ), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у 
місці їх проведення (1 поверх, кімната №1). Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Пиль Га-
лина Петрівна. Телефон для довідок: (044) 550-32-59.

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

Голова правління                              Гліган михайло петрович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Смарт-холдинГ»,

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-а, 
ідентифікаційний код 34716646 (надалі – товариство), повідомляє 
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів това-
риства (надалі – Збори), які відбудуться 24 квітня 2014 року  за адре-
сою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-а, к. 308.

початок Зборів о 15:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 17.04.2014р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодав-

ства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
порядок денний:

Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань по-2. 

рядку проведення Зборів.
Звіт Дирекції за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 3. 

звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
Звіт  Наглядової Ради Товариства  за 2013 рік, прийняття рішення за 4. 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності про-
тягом звітного періоду.

Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності 5. 
за 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Визначення порядку покриття збитків Товариства.6. 
Затвердження аудитора Товариства, умов договору, укладеного з 7. 

ним, розміру оплати його послуг.
Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, 8. 

затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та 
надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством 
значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства   

(тис. грн.) 

найменування показника період 
2013р 2012р

Усього активів  256 337 289 351
Основні засоби  2 101 5 201
Довгострокові фінансові інвестиції  4 598 27 512
Запаси 439 599
Сумарна дебіторська заборгованість  241 722 250 601
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 041 4 571
Нерозподілений прибуток -2 493 3 645
Власний капітал -1 849 4 289
Статутний капітал 469 469
Довгострокові зобов'язання - 50 253
Поточні зобов'язання 258 186 234 809
Чистий прибуток (збиток) -6138 28
Середньорічна кількість акцій (шт.) 469 000 469 000
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) 129 129

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які 
мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі 
дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 
(особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - 
Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам). 

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за 
тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«КримхлІб»

повідомляє про техничну помилку у повідомленні про проведення 
загальних зборів яке опубліковано у виданні - Бюлетень «Відомості 
НКЦПФР» № 47  від 11.03.2014 року. Слід читати у такій редакції - пУ-
блІчне аКцІонерне товариСтво «КримхлІб»

місцезнаходження: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, б.51-а, код ЄДРПОУ: 00381580 повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 
2014 року о 11:00 год. за адресою: 95013, ар Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Севастопольська, б.51-а, актовий зал.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

виправлене повідомлення про проведення Загальних зборів 
пУблІчне аКцІонерне товариСтво 

«артемІвСьКий Завод по обробцІ Кольорових металІв»
(вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, 84500, 

код за ЄДРПОУ 00195452)
повідомляє, що 26 березня 2014 року відбудуться чергові Загальні збо-

ри акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВ-
СЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (далі - «Товари-
ство») за адресою: вул. перемоги, будинок № 23 «а», м. артемівськ, 
донецька обл., приміщення зали на 2-ому поверсі Комунального за-
кладу «артемівський міський народний дім».

 початок зборів о 13:00 год. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-

них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (26 березня 2014р.) з 09:00 год. до 12:00 год. 
за адресою: вул. Перемоги, будинок № 23 «а», м. Артемівськ, Донецька обл., 
Комунальний заклад «Артемівський міський народний дім».

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, визначена станом на 24 годину 20 березня 2014 року. 

Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники 
акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосуван-
ня на зборах, оформлений відповідно до чинного законодавства (довіре-
ність), та документ, що посвідчує особу. Довіреність має бути посвідчена 
нотаріусом, депозитарієм, зберігачем, іншими посадовими особами, які вчи-
няють нотаріальні дії, чи в іншому встановленому законодавством порядку.

перелІК питань (порядоК денний), 
винеСених на ГолоСУвання на черГовІ ЗаГальнІ Збори 

аКцІонерІв товариСтва
1. Припинення повноважень та обрання Голови і Секретаря Загальних 

зборів.
2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування 

процесу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Звіт про корпоративне 

управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Правління Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Правління.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-
ланс Товариства за 2013 рік згідно положень національних та міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. Затвердження річного звіту про результа-
ти фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.

7. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи 
Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2013 рік.

8. Затвердження фінансових звітів до випуску (опублікування) та про 
внесення змін до них після випуску.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. Затверджен-
ня порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) Товариства за під-
сумками роботи за 2013 рік із врахуванням вимог чинного законодавства.

10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності 
Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2014 рік.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій ре-
дакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписан-
ня Статуту в новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: 
Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову 
раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства; Положен-
ня про Ревізійну комісію Товариства; Положення про інформаційну політи-
ку Товариства; Кодексу корпоративного управління Товариства.

13. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

14. Затвердження змін до кредитних договорів та договорів у забезпе-
чення зобов’язань за ними.

15. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
19. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів (конт-

рактів), які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Това-
риства; визначення винагороди та обрання особи, уповноваженої на під-
писання цих договорів (контрактів).

20. Затвердження умов договорів з Головою та членами Ревізійної комі-
сії Товариства; визначення винагороди та особи, уповноваженої на підпи-
сання цих договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропо-
зиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства. Обсяг інформації визначається Законом України «Про 
акціонерні товариства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку України. 

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є не-
обхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитися за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова № 42, м. Арте-
мівськ, Донецька область, кімната №31) у робочі дні з 09:00 год. до 17:00 год. 
(перерва з 12:00 до 13:00), а у день проведення Загальних зборів - за місцем 
їх проведення (вул. Перемоги, будинок № 23 «а», м. Артемівськ Донецької об-
ласті, приміщення зали на 2-ому поверсі Комунального закладу «Артемівський 
міський народний дім») з 09:00 год. Відповідальна особа Низамієва Е.І. 

Довідки за телефонами: (0627) 44-98-09, (0627) 48-50-43 та за місцем 
знаходження Товариства (вул. Кірова №42, м. Артемівськ, Донецька об-
ласть, кімната 31)

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

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 891 037 868 533
Основні засоби 318 897 318 608
Довгострокові фінансові інвестиції 20 299 18 340
Запаси 151 194 133 440
Сумарна дебіторська заборгованість 346 995 361 028
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 297 13 373
Нерозподілений прибуток - 10 798 -30 453
Власний капітал 271 301 252 379
Статутний капітал 169 500 169 500
Довгострокові зобов'язання 161 391 160 746
Поточні зобов'язання 458 345 455 408
Чистий прибуток (збиток) 19 655 10 626
Середньорічна кількість акцій (шт.) 678 000 000 678 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1797 2005

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління пат «аЗоКм»                                       І.в.Шутов

 13 березня 2014 року

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «артемІвСьКий Завод по обробцІ Кольорових металІв»

СпроСтУвання
пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«артемІвСьКий Завод по обробцІ 

Кольорових металІв»
(вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, 84500, 

код за ЄДРПОУ 00195452)
доводить до відома, що у повідомленні про проведення 26 березня 

2014 року чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРО-
ВИХ МЕТАЛІВ» (опубліковано 11.02.2014р. у № 28 Бюлетеня «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», розміщено на 
веб-сторінці Товариства www.azocm.ua в мережі Інтернет 11.02.2014р. та в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.02.2014р.) зазначе-
на неточна інформація. До Основних показників фінансово-господарської 
діяльності підприємства за 2013 рік аудитором 13.03.2014р. надані уточ-
нення.

Виправлене повідомлення про проведення Загальних зборів, у тому 
числі з уточненими Основними показниками фінансово-господарської ді-
яльності за 2013 рік, розміщується Товариством у загальнодоступній ін-
формаційній базі НКЦПФР і на сайті Товариства у мережі Інтернет та публі-
кується у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» у порядку, встановленому законодавством. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління пат «аЗоКм»                                        І.в.Шутов

 13 березня 2014 року
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №50, 14 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвСьКий вІтамІнний Завод» 

До уваги акціонерів 
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗА-
ВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38) 
повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ 
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» скликаються 16 квітня 2014 р. за адресою: 04073, 
м. Київ, вул. Копилівська, 38, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Зборах – 10.04.2013 р.

порядок денний Загальних зборів акціонерів:
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-1. 

риства.
Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.2. 
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 р.3. 
Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 4. 

Товариства у 2013 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 5. 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії 
Товариства. 

Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 р.6. 
Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.7. 
Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викла-8. 

дення його в новій редакції.
Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 9. 

шляхом викладення їх в новій редакції.
Відкликання Наглядової ради Товариства.10. 
Обрання Наглядової ради Товариства.11. 
Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової 12. 

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

Початок реєстрації акціонерів – об 13 годині 00 хвилин, закінчення ре-
єстрації – об 13 годині 45 хвилин. початок зборів – об 14 годині 00 хви-
лин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: м. Київ, вул. вул. Копилівська, 38, в робочі дні тижня з 09.00 до 
18.00, тел. (044) 468-20-70. Посадова особа Товариства, що відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Те-
лявський В.І

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повин-
ні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники ак-
ціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридич-
них осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призна-
чення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та до-
кумент, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, 
засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника, чи засвідчену 
іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу 
представника (паспорт).

Наглядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «КвЗ» 
(тис. грн.)

найменування показника 
період

Звітний
(2013 р.)

попередній
(2012 р.)

Усього активів 437 597 312 658  
Основні засоби 143 533 52 459
Довгострокові фінансові інвестиції 71 862  71 862  
Запаси 84 488  58 022  
Сумарна дебіторська заборгованість 124 856  111 250  
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 190  4 475  
Нерозподілений прибуток 72 710  51 611  
Власний капітал 133 476  70 079  
Статутний капітал 15 368  15 368  
Довгострокові зобов'язання 157 611  107 909  
Поточні зобов'язання 146 510  134 670  
Чистий прибуток (збиток) 16 535  1 706  
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31 364  31 364  
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-  -  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-  -  

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

774  684  

директор 
пат «КиЇвСьКий вІтамІнний Завод» _________ телявський в.І. 

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 18 квітня 2014 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, 
просп. перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових за-
гальних зборах буде проводитись 18 квітня 2014 р. з 09 години 00 хви-
лин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення чергових загальних 
зборів акціонерів.

порядоК денний:
Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-1. 

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

регламенту загальних зборів.
Звіт Правління ПрАТ «Атолл Холдінг» за 2013 рік. Прийняття рі-3. 

шення за результатами розгляду звіту. 
Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Атолл Холдінг» за 2013 рік та прий-4. 

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

Затвердження річного звіту ПрАТ «Атолл Холдінг» за 2013 рік. 5. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2013 рік, 6. 

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

ний рік. 
Затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприєм-8. 

ства ПрАТ «Атолл Холдінг», висновків Ревізійної комісії по річному звіту 
та балансу дочірнього підприємства ПрАТ «Атолл Холдінг» та строку і 
порядку розподілу прибутку і збитків дочірнього підприємства.

Визначення основних напрямів діяльності і планів дочірнього під-9. 
приємства на поточний рік.

Щодо зміни складу Правління ПрАТ «Атолл Холдінг».10. 
Про попереднє схвалення значних правочинів.11. 

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів до-
датково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загаль-
них зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законо-
давства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 14 квітня 2014 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 прове-
дення 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
2013 2012

Усього активів 480654 551546
Основні засоби 281
Довгострокові фінансові інвестиції 351746 351965
Запаси 627 610
Сумарна дебіторська заборгованість 127343 192356
Грошові кошти та їх еквіваленти 886 308
Нерозподілений прибуток 303644 305528
Власний капітал 468717 470601
Статутний капітал 165000 165000
Довгострокові зобов'язання 403 403
Поточні зобов'язання 11534 80542
Чистий прибуток (збиток) 303644 305528
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) 

26 52

Голова правління 
прат «атолл холдінг»                                              о.п. боярин
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ІнформацІя 
в повІдомленнІ про проведення рІчних ЗаГальних ЗборІв 

аКцІонерІв
пУблІчноГо аКцІонерноГо товариСтва

 «Страхова КомпанІя «КраЇна»
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. дата, час та місце проведення Загальних зборів: 24.04.2014 р., 
12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 429, тел.  
(044) 590-48-00.

2. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах: 17.04.2014 року.

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

Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 1. 
ПАТ «СК «Країна».

Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-2. 
господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2013 рік. Прий-3. 
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна».

Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-4. 
господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2013 рік на підставі висно-
вку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПАТ «СК «Країна».

Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» 5. 
за 2013 рік.

Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2013 рік.6. 
Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 7. 

2013 рік.
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у 8. 

ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК 
«Країна» до 24.04.2015 року відносно страхування, перестрахування, з 
граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсо-
тків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 
2013 рік.

5. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у ро-
бочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Елект-
риків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних зборів – у 
місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення Акціонерів з документами, - Прилипко Тетяна Володи-
мирівна.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «СК «Країна» 

(тис. грн.):

найменування показника
період

звітний
2013 рік

попередній
2012 рік

Усього активів  229309 164544
Основні засоби 1338 1 890
Довгострокові фінансові інвестиції  17 703 17 703
Запаси 283 271
Сумарна дебіторська заборгованість  25 800 21 896
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 946 60 886
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

2 225 -1 896

Власний капітал 100 485 94 130
Статутний капітал 84 985 84 985
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3 986 5 402
Чистий прибуток (збиток) 2 225 1545
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 880 000 65 880 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

358 414

7. повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 
Бюлетень «Відомості НКЦПФР».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.
Голова правління _____________

(підпис)
о.в.наконечний

М. П. 12.03.2014 року
(дата)

Шановні акціонери прат «КоКСохІмпроеКт»!
повідомляємо, що чергові річні загальні збори акціонерів 

відбудуться 18 квітня 2014 року о 16.00 за адресою : 83086,  
м.донецьк, вул. первомайська, 12, 3-й поверх, зал засідань. 

реєстрація учасників зборів буде проводитись 18 квітня 2014 р. 
з 15.00 до 15.45 .

порядоК денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, встановлення 

порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства..
2. Обрання лічильної комісії Товариства.
3. Розгляд і затвердження звіту Директора про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік і основні 
напрями діяльності Товариства на 2014 рік.

4. Розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 
2013 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за 2013 рік, щодо виплати річних 

дивідендів.
7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради. 

8. Обрання виконавчого органу Товариства (директора), затвер-
дження умов контракту, що укладатиметься з директором, встанов-
лення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання контракту з директором.

9. Про схвалення значних правочинів, вартість майна або послуг, 
що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2012 рік, які вчинені Товари-
ством у період з 20 квітня 2013 року по 18 квітня 2014 року включно.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, вартість майна 
або послуг, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, які можуть 
вчинятись Товариством у період з 21 квітня 2014 року по 20 квітня 
2015 року включно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових річних загальних зборах 24:00 година 11 квітня 2014 року.

Акціонерам буде надана можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства: 83086, м. Донецьк, вул. Первомай-
ська,12 у робочі дні – понеділок-п’ятниця з 09-00 – до 16-00, у примі-
щенні виробничого сектору ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» (3-й поверх), 
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Член Наглядової ради – Бежин В.І. 

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 10245 10290
Основні засоби 6808 7037
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 4
Сумарна дебіторська заборгованість 3002 2789
Грошові кошти та їх еквіваленти 309 322
Нерозподілений прибуток 1521 1399
Власний капітал 8340 8405
Статутний капітал 103 103
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1860 1885
Чистий прибуток (збиток) 30 (103)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 412428 412428
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

85 100

Для участі в зборах при собі мати паспорт, представникам – дові-
реність, оформлену в порядку, передбаченому законодавством Укра-
їни.

довідки за тел.: 304-14-41, 304-14-38
директор прат «КоКСохІмпроеКт»                       в.І. бежин
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приватне аКцІонерне товариСтво
«УКренерГоЗбУт»

Місцезнаходження Товариства: 01034, м.Київ, вул.Золотоворітська, 6-А, 
(фактична адреса м.Київ, вул. Гетьмана 27, 10 поверх) код ЄДРПОУ 
30167642 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів товариства (надалі – збори).

Збори відбудуться 15 квітня 2014 року о 10 годині за адресою:  
м.Київ, вул. Гетьмана 27, 10 поверх, кабінет Голови правління.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 15 квітня 2014р. з 9.00 години 
до 09.45.   за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 27, 10 поверх, приймальня 
Голови правління.

порядок денний:
Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затверджен-1. 

ня регламенту роботи загальних зборів Товариства.
Звіт Правління про господарську діяльність Товариства за 2013 рік.2. 
Звіт Наглядової ради за 2013 рік.3. 
Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2013 рік.4. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 6. 

2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства  на 
2014 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «УКренерГоЗбУт» 

за 2013 рік (тис.грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1 302 748,00 1 352 745,00
Основні засоби 31,00 19,00
Довгострокові фінансові інвестиції 1 017,00 1 017,00
Запаси 107 442,00 107 437,00
Сумарна дебіторська заборгованість  229 720,00 238 658,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 410,00 843,00
Нерозподілений прибуток 13 029,00 13 025,00
Власний капітал 13 269,00 13 265,00
Статутний капітал 240,00 240,00
Довгострокові зобов'язання 18 699,00 18 699,00
Поточні зобов'язання 1 270 780,00 1 320781,00
Чистий прибуток (збиток) 4,00 3,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 400 2 400
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) 

23 23

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів - 10 квітня 2014 року. Для участі у зборах  акці-
онерам товариства необхідно мати паспорт, уповноваженим особам акці-
онерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого 
законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дня з 9.00 до 16.00 за адресою 
м. Київ, вул. Гетьмана 27, 10 поверх, у кабінеті Голови правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Василюк Олена Валеріївна.

телефон для довідок (044) 408-06-05
в.о.Голови правління         михайлюк С.о.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«аГрохІмцентр»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації  емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Агрохiмцентр"
2. Код за ЄДРПОУ 23497084
3. Місцезнаходження 02090, м.Київ, вул. 

Лобачевського,23/4-б
4. Міжміський код, телефон та факс 044 574-28-66 574-29-06 

044 574-28-66
5. Електронна поштова адреса office@agrokhimcentre.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www agrokhimcentre.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв товариства (протокол № 1 вiд 07.03.2014 р) 

припинено повноваження члена наглядової ради товариства 
«Агрохiмцентр» Даруги Людмили Миколаївни у зв’язку з її смертю. Частка 
в статутному капiталi емiтента становить 0,265. Перебувала на цiй посадi 
з березня 2010 року.

Рiшенням Загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 
«Агрохiмцентр» (протокол № 1 вiд 07.03.2041р.) обрано членом наглядо-
вої ради товариства Стирського Олександра Андрiйовича. Вiдповiдно до 
Статуту товариства обраний на 2 роки до березня 2016 року. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Волододiє часткою 
статутного капiталу - 0,004%. Згоди на рокриття паспортних даних особою 
не надано. Протягом останнiх 2 рокiв обiймає посаду начальника департа-
менту насiння.

Приватне акцiонерне товариство «Агрохiмцентр» повiдомляє, що На-
казом № 24к вiд 15.02.2013 року звiльнено головного бухгалтера товари-
ства Безручко Клавдiю Iванiвну за власним бажанням. Дозволу про надан-
ня паспортних даних особа не надала. Часткою в статутному капiталi 
товариства не володiє. Перебувала на посадi головного бухгалтера това-
риства протягом 4 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Приватне акцiонерне товариство «Агрохiмцентр» повiдомляє, що На-
казом № 27к вiд 17.05.2013 року призначено на посаду головного бухгал-
тера товариства Андреєву Аллу Олександрiвну. Посадовою особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє. Строк, на який призначено посадову особу - 
один рiк. Посадова особа протягом 4 рокiв обiймала посаду заступника 
головного бухгалтера приватного акцiонерного товариства «Агрохiмцентр». 
Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини на має.

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

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

____________ педос анатолiй Iванович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 12.03.2014
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):  

 (044) 5864394
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво
«СаКСьКий Завод бУдІвельних матерІалІв»,

місцезнаходження: 96548, Україна, автономна республіка Крим,  
Сакський район, с. Кар’єрне, вул. Гірняцька, 1, ідентифікаційний код 
30873397 (надалі – товариство), повідомляє про проведення чергових 
(річних) загальних зборів акціонерів товариства (надалі – Збори) які від-
будуться 25 квітня 2014 року за адресою: 96548, ар Крим, Сакський р-н., 
с. Кар´єрне, вул. Гірняцька, 1, заводоуправління пат «СаКСьКий За-
вод бУдІвельних матерІалІв», кімната для засідань. 

початок Зборів о 14.00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів з 13.00 годин до 13.45 годин у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 18.04.2014р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодав-

ства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
порядок денний:

Обрання лічильної комісії.1. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.2. 
Звіт Дирекції за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 3. 

звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
Звіт  Наглядової Ради Товариства  за 2013 рік, прийняття рішення за 4. 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності про-
тягом звітного періоду.

Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності 5. 
за 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 

Про визначення порядку покриття збитків Товариства.6. 
Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів,  7. 

затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання по-
вноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних пра-
вочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства   

(тис. грн.) 

найменування показника період 
2013р 2012р

Усього активів  26374 27460
Основні засоби  2536 5041
Довгострокові фінансові інвестиції  3627 21465
Запаси 309 358
Сумарна дебіторська заборгованість  1640 47
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 91
Нерозподілений прибуток (2165) (51)
Власний капітал 24626 26740
Статутний капітал 26673 26673
Довгострокові зобов'язання 519 525
Поточні зобов'язання 1229 195
Чистий прибуток (збиток) (2114) (2366)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 106690408 106690408
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

42 41

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, особи, які 
мають право на участь у Зборах, можуть ознайомитися у робочі дні у 
робочий час за адресою: 96548, АР Крим, Сакський р-н., с. Кар´єрне, 
вул. Гірняцька, 1, приймальня (особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Альо-
шин А.О.). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій 
формі за тією ж адресою.

додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (06563) 24247.

наглядова рада
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«Страхова КомпанІя 
«УКраЇнСьКий Страховий Стандарт»

(код ЄДРПОУ 22229921) повідомляє, що чергові Загальні збори акціо-
нерів відбудуться 17 квітня 2014 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 
04073, м. Київ, провулок балтійський, 20, другий поверх.

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

акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Това-
риства, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та затвер-
дження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

4. Продовження повноважень та обрання нових членів Правління То-
вариства. 

5. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2013 рік (тис. грн.):

найменування показника 
період

звітний попере-
дній

Усього активів 94529 83763
Основні засоби 562 178
Довгострокові фінансові інвестиції 41000 40400
Запаси 322 150
Сумарна дебіторська заборгованість 6883 3835
Грошові кошти та їх еквіваленти 39452 37198
Нерозподілений прибуток (3691) (3735)
Власний капітал 41770 41626
Статутний капітал 37000 37000
Довгострокові зобов'язання 0 2
Поточні зобов'язання 15114 17524
Чистий прибуток (збиток) 1300 2510
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37000356 37000356
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 133 110

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: 17.04.2014 року  з 11 години 00 хвилин до 11 години  
45 хвилин за адресою проведення Загальних зборів.

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складений на 18.02.2014 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою місцез-
находження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, провулок Балтійський, 
буд. 20,  перший поверх, у робочі дні, робочий час, а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, - Голова Правління (Коваленко Є.В.).

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за 
адресою місцезнаходження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, провулок 
Балтійський, буд. 20.

Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів під-
тверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства 
України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліко-
вано в бюлетені «Відомості  Національної  комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» № 50 від 14.03.2014 року.

телефон (факс) для довідок: (044) 590 09 14, (044) 590 09 16.
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повІдомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«мандарин плаЗа»
повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАНДАРИН ПЛАЗА»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01004, Україна, м. Київ, вул. Басейна, 6

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАНДАРИН ПЛАЗА» (ПрАТ 

«МАНДАРИН ПЛАЗА») повідомляє Вас, що 22 квітня 2014 року о 10.00 го-
дині за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 (Літера А), 6 
поверх, відбудуться річні загальні збори акціонерів товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 22 квітня 2014 року з 09.00 год. до 09.45 год. за адресою: 
Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 (Літера А), 6 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 15 квітня 2014 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 квітня 2014 
року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 14.00 год. за адре-
сою: Україна, 01004, Україна, м. Київ, вул. Басейна, 6, ПрАТ «МАНДАРИН 
ПЛАЗА». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – 
Голова правління ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» – Роберто Фалзоні.

22 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у 
місці проведення загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА», з урахуван-

ням вимог передбачених чинним законодавством України.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора).
6. Про надання згоди на укладення ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» право-

чинів (договорів, угод), рішення про укладення яких приймається загальни-
ми зборами акціонерів, відповідно до Статуту ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА».

7. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних пра-
вочинів, які вчинятимуться ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» протягом одного року.

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

найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 3124596 3359944
Основні засоби 23138 21324
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2497 13978
Сумарна дебіторська заборгованість 116481 308819
Грошові кошти та їх еквіваленти 64656 328
Нерозподілений прибуток 90371 69943
Власний капітал 2235523 2531042
Статутний капітал 21700 21700
Довгострокові зобов'язання 572805 520532
Поточні зобов'язання 316268 308370
Чистий прибуток (збиток) 20428 - 278
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21700 21700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 55

Телефон для довідок: (044) 230-95-90. 
наглядова рада прат «мандарин плаЗа»

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«миронІвСьКий хлІбопродУКт» 

(місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. 
Елеваторна,1,

код ЄДРПОУ – 25412361) (надалі – Товариство) повідомляє про 
проведення 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 16 квітня 2014 року об 11 год.

за адресою:Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, 
вул. Елеваторна, 1, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у 
загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів 
(Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, при-
міщення актового залу) з 10-00 до 10-45. 

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

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

Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-1. 
пинення їх повноважень

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-2. 
риства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

Звіт голови правління про фінансово - господарську діяльність за 3. 
2013рік.

Звіт Наглядової ради за 2013 рік.4. 
Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 6. 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.7. 
Розподіл прибутку Товариства за 2013рік.8. 
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на  9. 

2014 рік.
Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам - паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на 

право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: Україна, м.Київ, вул. Ак.Заболотного, 158 з понеділка по 
п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Глебова Г.В. 
Довідки за телефоном: (044) 207-00-40

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року на-
водимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік (тис.грн)
найменування показника період

(тис.грн)
Звітний 
2013 р.* 

попередній 
2012 р.*

Усього активів 21 496 427 21 361 452
Основні засоби (залишкова варт.) 13 240 880 12 209 898
Довгострокові фінансові інвестиції 517 333 486 282
Запаси 1 269 014 625 742
Сумарна дебіторська 
заборгованість

5 756 496 7 687 217

Грошові кошти та їх еквіваленти 712 704 352 313
Нерозподілений прибуток (збиток) 1 433 263 1 701 316
Власний капітал 1 006 277 2 488 752
Статутний капітал 786 928 786 928
Довгострокові зобов’язання 6 151 641 4 616 248
Поточні зобо’язання 14 338 509 14 256 452
Чистий прибуток (збиток) 1 231 947 1 659 864
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 147 711 680 3 147 711 680
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4 108 4212

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних 
осіб

правління пат «миронІвСьКий хлІбопродУКт»
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Шановний акціонер пат «бУдГІдравлІКа»  !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

пУблІчноГо аКцІонерноГо товариСтва  «бУдГІдравлІКа», код 
за ЄДРПОУ 05790352, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Мель-
ницька, 28-а (далі - Товариство), які відбудуться 15 квітня 2014 року об 
11.00 за адресою: 65005, м. одеса, вул. мельницька, 28-а, 3-й поверх, 
приміщення столової (кімната №27). реєстрація учасників загальних 
зборів з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних 
зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – 
документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно 
вимог чинного законодавства України.    

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

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

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

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

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

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

бачених чинним законодавством.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах — станом на 24 годину 9 квітня 2014 року. Порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підго-
товки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 28-а, 
4-й поверх, кімната № 3. Відповідальний за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — генеральний директор Федотов В.В.

довідки за телефоном (0482) 34-95-50  
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)*
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів 3884 5754
Основні засоби 796 806
Довгострокові фінансові інвестиції 171 171
Запаси 2104 2869
Сумарна дебіторська заборгованність 812 1908
Грошові кошти та еквіваленти 1 -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 3028 6407
Статутний капітал 16890 16890
Довгострокові зобов’язання 230 282
Поточні зобов’язання - 135
Чистий прибуток (збиток) -14092 -10900
Середньорічна кількість акцій (шт.) 67560000 67560000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець  періоду ( осіб) 8 8

виконавчий орган товариства

Шановний акціонер прат «бУдГІдравлІКа»  !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва  «бУдГІдравлІКа», код 
за ЄДРПОУ 31681688, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Мель-
ницька, 28-а (далі - Товариство), які відбудуться 15 квітня 2014 року о 
14.00 за адресою: 65005, м. одеса, вул. мельницька, 28-а, 5-й поверх, 
кімната № 3. реєстрація учасників загальних зборів з 13.20 до 13.50 у 
день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціо-
нерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує 
особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує 
особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь 
у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства 
України.    

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

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

подарської діяльності Товариства у 2013 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товари-

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

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

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

бачених чинним законодавством.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради та Ревізора Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — станом на 24 годину 9 квітня 2014 року. Порядок озна-
йомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 
під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, 
м. Одеса, вул. Мельницька, 28-а, 5-й поверх, кімната № 3. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний ди-
ректор Максімов А.Г.

довідки за телефоном (048) 732-06-13  
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів 13608 16080
Основні засоби 10426 10911
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1866 2164
Сумарна дебіторська заборгованність 1272 2666
Грошові кошти та еквіваленти 3 63
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 7595 9421
Статутний капітал 10964 10964
Довгострокові зобов’язання 3909 3837
Поточні зобов’язання 2104 2822
Чистий прибуток (збиток) -3418 -1601
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10964000 10964000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець  періоду ( осіб) 176 194

виконавчий орган товариства

побочІй володимир ГриГорович 
повІдомлення

Я, Побочій Володимир Григорович, повідомляю про свій намір придба-
ти пакет простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Пи-
рятинське автотранспортне пыдприэмство 15343», код за ЄДРПОУ 
03118179, що становитиме 10 і більше відсотків простих акцій товариства. 
Я особисто та мої афілійовані особи, на момент наміру придбати значний 
пакет,  не володіємо простими іменними акціями ПрАТ «Пирятинське 
АТП-15343». Маю намір особисто придбати не менше ніж  463 473 штук 
простих іменних акцій емітента або 77,858% статутного капіталу.

12.03.2014р.
побочій в.Г.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«тернопІльмІСьКГаЗ»

повідомляє, що в оголошенні про скликання загальних зборів, яке  
оубліковане в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 45 від  06.03 2014  п.9 по-
рядку денного слід читати: «Попереднє ухвалення значних правочинів  у 
сфері постачання та розподілу  природного газу на 2014 рік.», а також   
чистий прибуток 51256  (55), сумарна дебіторська заборгованысть  81124 
(854025), основні засоби (залишкова вартість) 12510 (15558)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повІдомлення 
про проведення ЗаГальних ЗборІв

приватне акціонерне товариство «бориспільський автозавод», 
код за ЄДРПОУ 31936646, місцезнаходження: 08322, Київська область, 
Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 
2014 р. о 10.00 за адресою: 08322, Київська область, бориспільський р-н, 
с. проліски, вул. броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 
2-ий поверх, учбовий клас.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – на 24 год. 10 квітня 2014 р.

Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитись 16 квіт-
ня 2014 р., за місцем проведення загальних зборів, з 09.30 до 09.55. Для 
реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (пас-
порт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України.

питання порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а 

саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (го-
лови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження 
регламенту роботи загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 
2013-й рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
за 2013-й рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зійної комісії за 2013-й рік.

6. Затвердження рішень Наглядової ради.
7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-й рік.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014-й 

рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по 

підсумкам роботи за 2013-й рік.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядо-

ву раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», у відповід-
ності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради.

15. Обрання членів Наглядової ради.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-
ворів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про по-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товари-
ством протягом не більш як одного року, визначення характеру та гранич-
ної вартості таких правочинів.

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 385 607 406 748
Основні засоби 77 267 70 648
Довгострокові фінансові інвестиції 120 120
Запаси 86 119 154 315
Сумарна дебіторська заборгованість 120 153 125 931
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 081 12 492
Нерозподілений прибуток  -119 890 -122 737
Власний капітал -86 842 - 84 491
Статутний капітал 3 200 3 200
Довгострокові зобов'язання 436 312 420 752
Поточні зобов'язання 36 137 70 487
Чистий прибуток (збиток) 2 990 1 250
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) 229 483

З материалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час під-
готовки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком ден-
ним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть 
ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бо-
риспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-
побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в 
робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а в день проведення збо-
рів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – заступник Голови правління з економіки та фінансів Би-
ченкова Валентина Іванівна.

довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Голова правління              Купцов в. в.

приватне аКцІонерне товариСтво  «бориСпІльСьКий автоЗавод»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

прат «радІоКомпанІя «Гала»
1. Повне найменування та місцезнаходження: приватне акціонерне то-

вариство «Радіокомпанія «ГАЛА», вул. Саксаганського, буд. 91, кв. 5,  
м. Київ, Україна, 01032, код ЄДРПОУ 20023766

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2014 р., 
10:00, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 91, кв. 5 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: 09:00 - 09:59
4. Дати складання переліку акціонерів: для надсилання акціонерам 

письмових повідомлень про проведення зборів - 5 березня 2014 р.;  
для реєстрації акціонерів для участі у зборах - 9 квітня 2014 р., станом на 
24 годину.

5. Перелік питань, що виносяться на голосування: 
5.1. Про обрання членів лічильної комісії.
5.2. Про обрання голови загальних зборів.
5.3. Про обрання секретаря загальних зборів.
5.4. Про розгляд звіту генерального директора Товариства за 2013 рік, 

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.  
5.5. Про розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора) Товариства за  

2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5.6. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік, прий-

няття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5.7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5.8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
6. Акціонери можуть особисто ознайомитися з матеріалами у робочі 

дні щоденно з 09:00 до 18:00, за адресою вул. Саксаганського, буд. 91, кв. 5, 
м. Київ. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами - генеральний директор товариства Шилько п.Ю.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

прат «мІраКом УКраЇна»
1. Повне найменування та місцезнаходження: приватне акціонерне то-

вариство «МіраКом Україна», вул. Саксаганського, буд. 91, кв. 1, м. Київ, 
Україна, 01032. Код ЄДРПОУ: 23382671

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2014 р., 
10:00, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 91, кв. 1 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: 09:00 - 09:59
4. Дати складання переліку акціонерів: для надсилання акціонерам 

письмових повідомлень про проведення зборів - 5 березня 2014 р.; для 
реєстрації акціонерів для участі у зборах - 9 квітня 2014 р., станом на  
24 годину.

5. Перелік питань, що виносяться на голосування: 
5.1. Про обрання членів лічильної комісії.
5.2. Про обрання голови загальних зборів.
5.3. Про обрання секретаря загальних зборів.
5.4. Про розгляд звіту генерального директора Товариства за 2013 рік, 

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.  
5.5. Про розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора) Товариства за  

2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5.6. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік, прий-

няття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5.7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5.8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
6. Акціонери можуть особисто ознайомитися з матеріалами у робочі 

дні щоденно з 09:00 до 18:00, за адресою вул. Саксаганського, буд. 91, 
кв.1, м. Київ. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами - генеральний директор товариства Шилько п.Ю.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про проведення річних загальних зборів
приватне аКцІонерне товариСтво 

«банКІвСьКІ технолоГІЇ»  
(надалі – товариство)

(код за ЄдрпоУ 32987969, місцезнаходження: 83001, донецька 
обл., м. донецьк, вулиця Університетська, будинок 4)

повідомляє, що «26» квітня 2014 року відбудуться річні загальні 
збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою:  83001, доне-
цька обл., м. донецьк, вулиця Університетська, будинок 4 

початок Зборів о 10-00 . Реєстрація учасників Зборів буде проводи-
тись з 9-20 до 9-45 у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у Зборах мають акціонери, внесені до переліку акці-
онерів, складеного на «22» квітня 2014 року за станом на 24-00 годину.
перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним Зборів:
Про обрання персонального складу Лічильної комісії Зборів. 1. 
Про обрання Голови та Секретаря Зборів. 2. 
Про затвердження регламенту Зборів. 3. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 4. 

ради за 2013 рік. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора сто-5. 

совно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора сто-6. 

совно фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 
Затвердження річного звіту за 2013 рік. 7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 8. 

2013 рік. 
Відкликання та дострокове припинення повноважень Наглядової 9. 

ради Товариства. 
Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства. 10. 

Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з Голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка упов-
новажується Товариством на підписання таких договорів. 

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова 11. 
вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансо-
вої звітності за 2013 рік. 

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 12. 
його у новій редакції. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)*

найменування показника
період

звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 184919 381646
Основні засоби (залишкова вартість) - -

Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси - -
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

162648 362475

Інша поточна дебіторська заборгованість 461 291
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 2
Нерозподілений прибуток 514 501
Власний капітал 3854 3841
Статутний капітал 3340 3340
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 181065 377805
Чистий прибуток (збиток) 13 3700
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3340000 3340000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

*Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Зборами з урахуванням 
аудиторського висновку ПРАТ «Банківські технології».

До дати проведення Зборів, акціонери Товариства можуть озна-
йомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Зборів у робочий час в робочі дні за адресою: 83001, 
Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Університетська, будинок 4  в ка-
бінеті Директора. Матеріали надаються акціонеру для ознайомлення 
на підставі його письмового запиту протягом 5 робочих днів з дати 
отримання Товариством відповідного запиту. В день проведення Збо-
рів матеріали надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці 
проведення Зборів без попереднього письмового запиту. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Ди-
ректор Суворов М.М.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та 
доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодав-
ством. 

довідки за тел.: (062) 349-71-74                            
наглядова рада 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.
Найменування посади
директор 
прат «банківські технології»

______________
(підпис)

м.м. Суворов
(ініціали та прізвище 

керівника)
              М. П. 10.03.2014

приватне аКцІонерне товариСтво «банКІвСьКІ технолоГІЇ»

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

прат «Гала радІо»
1. Повне найменування та місцезнаходження: приватне акціонерне то-

вариство «Гала Радіо», вул. Саксаганського, буд. 91, кв. 6, м. Київ, 01032, 
Україна. Код ЄДРПОУ: 23510519

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2014 р., 
10:00, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 91, кв. 6 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: 09:00 - 09:59
4. Дати складання переліку акціонерів: для надсилання акціонерам 

письмових повідомлень про проведення зборів - 5 березня 2014 р.; для 
реєстрації акціонерів для участі у зборах - 9 квітня 2014 р., станом на  
24 годину.

5. Перелік питань, що виносяться на голосування: 
5.1. Про обрання членів лічильної комісії.
5.2. Про обрання голови загальних зборів.
5.3. Про обрання секретаря загальних зборів.
5.4. Про розгляд звіту генерального директора Товариства за 2013 рік, 

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.  
5.5. Про розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора) Товариства за  

2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5.6. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік, прий-

няття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5.7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5.8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
5.9. Про зміну посадових осіб Товариства.
6. Акціонери можуть особисто ознайомитися з матеріалами у робочі дні 

щоденно з 09:00 до 18:00, за адресою вул. Саксаганського, буд. 91, кв.6,  
м. Київ. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами - генеральний директор товариства Кожухов о.в.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про проведення річних загальних зборів
пУблІчне аКцІонерне товариСтво 

«вУГледобУвнІ КомплеКСи» 
(надалі – товариство)

(код за ЄдрпоУ 31992517, 
місцезнаходження: 83059, м. донецьк, проспект Ілліча, 

будинок 109 а)
повідомляє, що «26» квітня 2014 року відбудуться річні загальні 

збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: 83059, м. до-
нецьк, проспект Ілліча, будинок 109 а, кабінет № 902/1 

початок Зборів о 12-00 . Реєстрація учасників Зборів буде проводи-
тись з 11-00 до 11-45 у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у Зборах мають акціонери, внесені до переліку акці-
онерів, складеного на «22» квітня 2014 року за станом на 24-00 годину.
перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним Зборів:
Про обрання персонального складу Лічильної комісії Зборів. 1. 
Про обрання Голови та Секретаря Зборів. 2. 
Про затвердження регламенту Зборів. 3. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 4. 

ради за 2013 рік. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора сто-5. 

совно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора сто-6. 

совно фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 
Затвердження річного звіту за 2013 рік. 7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 8. 

2013 рік. 
Відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та 9. 

членів Наглядової ради Товариства. 
Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства. 10. 

Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з Голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка упо-
вноважується Товариством на підписання таких договорів. 

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова 11. 
вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансо-
вої звітності за 2013 рік. 

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 12. 
його у новій редакції. 

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

найменування показника
період

звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 161264  236450

Основні засоби (залишкова вартість) 23  7
Довгострокові фінансові інвестиції 3000  16300
Запаси  -
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

121103  191132

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

41 1

Грошові кошти та їх еквіваленти 87  5292
Нерозподілений прибуток 633  617
Власний капітал 100633  100617
Статутний капітал  100000  100000
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання 60631  135833
Чистий прибуток (збиток) 16  117
Середньорічна кількість акцій (шт.)  400000000  400000000
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

*Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Зборами з урахуванням 
аудиторського висновку ПАТ «ВДК».

До дати проведення Зборів, акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного Зборів у робочий час в робочі дні за адресою: 83059, м. До-
нецьк, проспект Ілліча, будинок 109 А, кабінет № 902/1 в кабінеті 
Директора. Матеріали надаються акціонеру для ознайомлення на під-
ставі його письмового запиту протягом 5 робочих днів з дати отримання 
Товариством відповідного запиту. В день проведення Зборів матеріали 
надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці проведення Збо-
рів без попереднього письмового запиту. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами – Директор Ананьєв Р.В.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та 
доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодав-
ством. 

Довідки за тел.: (062) 213-01-13 Наглядова рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади
директор пат «вдК»

______________
(підпис)

р.в. ананьєв
(ініціали та прізвище 

керівника)
                       М. П. 10.03.2014

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «вУГледобУвнІ КомплеКСи»

(місцезнаходження: (48451, Тернопільська обл., Бучацький р-н, смт.Золо-
тий Потік, вул. Польова 1) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 16.04.2014 о 11.00 за адресою:  тернопільська обл.,  бучаць-
кий р-н, смт.Золотий потік, вул. польова 1 (зал засідань). Реєстрація акці-
онерів буде проводитись  з 9.00 до 10.45 за місцем проведення загальних 
зборів акціонерів. Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законо-
давством. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, та за письмовою  
заявою, у робочі дні з 11 години до 12 години кожного понеділка, за місцезна-
ходженням Товариства, звертатись до голови правління. Довідки за телефо-
ном 0354431132. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів буде складатися станом на 24 год. 10.04.2014 року.  

порядок денний:
Обрання голови та членів лічильної комісії1. 
Обрання  голови та секретаря загальних зборів. 2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-3. 

ціонерів.
Звіт голови правління Товариства по підсумках фінансово-4. 

господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2014 р. 

Звіт голови Наглядової ради за 2013 р. та прийняття рішення за на-5. 
слідками  розгляду звіту.

Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 р. та прийняття рішення за наслід-6. 
ками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 р. 

Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збитків То-7. 
вариства за 2013 р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 р.

Про відміну рішень загальних зборів акціонерів від 29.04.2013р.8. 
Про реорганізацію ПАТ «Берізка» шляхом перетворення в ТДВ «Бе-9. 

різка».
Про порядок та умови здійснення перетворення ПАТ «Берізка» в 10. 

ТДВ «Берізка».
Про призначення Голови та членів комісії з припинення ПАТ «Берізка».11. 
Про затвердження порядку та умов обміну простих іменних акцій 12. 

ПАТ «Берізка» на частки правонаступника - ТДВ «Берізка»,  що створюєть-
ся внаслідок перетворення.

Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до ПАТ «Берізка».13. 
Про порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які голосували про-14. 

ти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «Берізка».
Затвердження плану перетворення ПАТ «Берізка».15. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 р. (2013 р.) 
в тис.грн.:  Усього активів 3305 (3293), основні засоби (залишкова вартість) 
125 (125), виробничі запаси 440 (435), сумарна дебіторська заборгованість 
726 (727), грошові кошти та їх еквівалент 2 (1), нерозподілений збиток  
849 (885), власний капітал 1634,9 (1579,9) статутний капітал 203,9 (203,9), 
поточні зобов»язання 1272 (1244), чистий прибуток 14 (23), чисельність 
працівників на кінець звітного періоду (осіб) 30 (26)

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «берІЗКа»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ШановнІ аКцІонери! 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «оУл Солар» 

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться «17» квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: 
95011, автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. турецька, 
буд. 13а. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (17 квітня 2014 р.) з 10.00 години до 10 години 
45 хвилин за адресою: 95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Турецька, буд. 13А.

початок зборів об 11.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 11 квітня 2014 року (пере-
лік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

порядоК денний ЗаГальних ЗборІв:
1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря Загальних 

зборів.
2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування 

процесу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Звіт про корпоративне 

управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-
ланс ПрАТ «БОЛГРАД СОЛАР» за 2013 рік. 

7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи за 2013 рік з врахуванням вимог чинного зако-
нодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.

9. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рі-
шень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій 
формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціоне-
ра, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціо-
неру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо про-
позиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів 
Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що 
належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 
95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Турецька, 

буд. 13А
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 

необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (95011, Автоном-
на Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Турецька, буд. 13А) у робочі дні 
з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних зборів – за 
місцем їх проведення : 95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Турецька, буд. 13А.

довідки за телефонами: (0652) 54-78-66 та за місцем знаходження 
Товариства (95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  
вул. Турецька, буд. 13А). 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  1119954 1109429
Основні засоби  911738 945190
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 4613 6545
Сумарна дебіторська заборгованість 187316 147991
Грошові кошти та їх еквіваленти 7648 3229
Нерозподілений прибуток 149205 51578
власний капітал 654977 557638
Статутний капітал 502593 505206
Довгострокові зобов'язання 460789 540591
Поточні зобов'язання 4188 11200
Чистий прибуток (збиток) 206706 152014
Середньорічна кількість акцій (шт.) 502592531 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 

2 2

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

Генеральний директор              о.Є.Савельєв 

приватне аКцІонерне товариСтво «оУл Солар»

ШановнІ аКцІонери! 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«нептУн Солар» 
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться «17» квітня 2014 року об 12.00 годині за адресою: 
56520, миколаївська область, вознесенський район, с. таборівка,  
пл. центральна, буд. 1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних 
зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення За-
гальних зборів акціонерів (17 квітня 2014 р.) з 11.00 години до 11 години 45 
хвилин за адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. 
Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.

початок зборів о 12.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах, визначена станом на 24 годину 11 квітня 2014 року (перелік 
акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

порядоК денний ЗаГальних ЗборІв:

1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря Загальних 
зборів.

2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування 

процесу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Звіт про корпоративне 

управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-
ланс ПрАТ «БОЛГРАД СОЛАР» за 2013 рік. 

7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи за 2013 рік з врахуванням вимог чинного законо-
давства. Прийняття рішення щодо дивідендів.

9. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропо-
зиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 

приватне аКцІонерне товариСтво «нептУн Солар»
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Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рі-
шень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій 
формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціоне-
ра, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціо-
неру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо про-
позиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів 
Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що 
належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка,  

пл. Центральна, буд. 1
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 

необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (56520, Миколаїв-
ська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1) у 
робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних 
зборів – за місцем їх проведення : 56520, Миколаївська область, Вознесен-
ський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.

довідки за телефонами: (0512) 50-03-17 та за місцем знаходження То-
вариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборів-
ка, пл. Центральна, буд. 1). 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2013 р.(тис. грн.)* 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  777424 809731
Основні засоби  763326 17
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 1428 74508
Сумарна дебіторська заборгованість 4730 37396
Грошові кошти та їх еквіваленти 196 167
Нерозподілений прибуток 18807 (4336)
власний капітал 258633 224840
Статутний капітал 239826 229177
Довгострокові зобов'язання 435478 474173
Поточні зобов'язання 83313 110718
Чистий прибуток (збиток) 23143 (4877)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 239826000
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

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

Генеральний директор     о.м.чайка 

ШановнІ аКцІонери! 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «болГрад Солар» 
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться «17» квітня 2014 року об 10.00 годині за адресою: 
69731, одеська область, болградський район, с. Залізничне, вул. тол-
бухіна, буд. 92. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (17 квітня 2014 р.) з 09.00 години до 09 години 
45 хвилин за адресою: 69731, Одеська область, Болградський район,  
с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92.

початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 11 квітня 2014 року (пере-
лік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

порядоК денний ЗаГальних ЗборІв:
1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря Загальних 

зборів.
2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування 

процесу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Звіт про корпоративне 

управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-
ланс ПрАТ «БОЛГРАД СОЛАР» за 2013 рік. 

7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи за 2013 рік з врахуванням вимог чинного зако-
нодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.

9. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рі-
шень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій 
формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціоне-
ра, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціо-
неру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо про-
позиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів 
Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що 
належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Тол-

бухіна, буд. 92.
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 

необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (69731, Одеська 
область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92) у ро-
бочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних збо-
рів – за місцем їх проведення : 69731, Одеська область, Болградський ра-
йон, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92.

довідки за телефонами: (0482) 39-05-83 та за місцем знаходження 
Товариства (69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, 
вул. Толбухіна, буд. 92). 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  910725 896563
Основні засоби  871582 22
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 3013 75062
Сумарна дебіторська заборгованість 6804 69847
Грошові кошти та їх еквіваленти 978 14095
Нерозподілений прибуток (49676) (14994)
власний капітал 217045 251727
Статутний капітал 266721 266721
Довгострокові зобов'язання 628815 526859
Поточні зобов'язання 117977 64865
Чистий прибуток (збиток) (34682) (16611)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 266721 266721
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

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

Генеральний директор     м.С.Смолін 

приватне аКцІонерне товариСтво «болГрад Солар»
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«лопУШнянСьКий Кар’Єр»

 (код за ЄДРПОУ 00373729; місцезнаходження: 77044, Івано-
Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня) повідомляє, що річні за-
гальні збори акціонерів ПАТ «Лопушнянський кар’єр» відбудуться 24 квіт-
ня 2014 року о 12 годині в кабінеті директора адміністративного корпусу 
ПАТ «Лопушнянський кар’єр» за адресою: Івано-франківська обл., рога-
тинський район, с.лопушня.

Реєстрація учасників зборів з 11-00 год. до 11-45 год. в день та за міс-
цем проведення зборів. 

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, робочих органів та затвердження регла-

менту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії про роботу. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного зві-
ту та балансу за звітний період. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період 
та порядок розподілу прибутку чи покриття збитків Товариства.

6. Про відкликання керівних та контролюючих органів Товариства.
7. Обрання голови та членів Наглядової ради. 
8. Обрання директора Товариства.
9. Обрання Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов контракту з головою Наглядової ради, визначення 

особи, уповноваженої від імені Товариства, на підписання контракту. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-

них загальних зборах акціонерів, станом на 24-00 год. 17.04.2014р. 
Для участі в зборах акціонери повинні представити: документ, що по-

свідчує особу (паспорт); представники: довіреність на право участі в збо-
рах; документ, що посвідчує особу (паспорт).

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити 
свої пропозиції, зауваження до них можна у робочі дні з 9-00 до 16-00 год. 
в кабінеті Директора за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський 
район, с.Лопушня. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Директор. Контактний телефон: (03435) 63518.

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

найменування показника період
2012р. 2013р.

Усього активів 2417,4 2333,7
Основні засоби 2417,4 2333,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11,3 11,3
Сумарна дебіторська заборгованість 243,5 69,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 16,9
Нерозподілений прибуток -1798,3 -2131,1
Власний капітал 643,5 643,5
Статутний капітал 643,5 643,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) 265,2 -332,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2574000 2574000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

6 4

директор      м.фіщук

до уваги акціонерів 

пУблІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«автотранСпортне пІдприЄмСтво 13002»

адреса товариства: Україна, 03039, м. Київ, вул. м. Грінченка, 18
Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного товариства «Авто-

транспортне підприємство 13002» (надалі – Товариство) про скликання 
річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня  
2014 року о 12.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. м. Грінчен-
ка, 18, 3-й поверх, кімната № 310. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 09.04.2014 р.

порядок денний Загальних зборів:
Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затверджен-1. 

ня регламенту проведення зборів.
Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господар-2. 

ської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження результатів 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та визначення напрямків 
діяльності Товариства. 

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.3. 
Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.4. 
Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-6. 

риства за 2013 рік.
Про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової 7. 

Ради.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.8. 
Попереднє схвалення значних правочинів на 2014-2015 роки (із за-9. 

значенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.) 

найменування показника період
Звітній 2013 попередній 2012

Усього активів 806,5 472,5
Основні засоби - 1,2
Довгострокові та фінансові інвестиції 243,7 243,7
Запаси - 157,6
Сумарна дебіторська заборгованість 501,8 51,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 52,1 9,5
Нерозподілений прибуток -2635,6 -2703,3
Власний капітал 174,6 101,9
Статутний капітал 1044,8 1044,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 631,9 370,6
Чистий прибуток (збиток) 67,7 -64,1
Середньорічна кількість акцій (штук) 20895200 20895200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4 4

реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «15» квітня 
2014 року з 11.00 до 11.50 години дня за адресою: Україна, 03039, м. Київ, 
вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, кімната № 310.

для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам 

акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену 
належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на об-
говорення річних Загальних зборів акціонерів можна за адресою та теле-
фоном: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, кімната 
№ 310, тел./ф. (044) 529-60-84. Посадова особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами – Підгірний Ігор Анатолійович.

правління товариства.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):  

 (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«пирятинСьКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво 15343» 
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Пи-

рятинське автотранспортне підприємство 15343»; 1.2.Організаційно-правова 
форма емітента-Акціонерне товариство; 1.3.Ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ емітента-03118179; 1.4. Місцезнаходження емітента-37300, Пол-
тавська обл., м.Пирятин, вул.Червоноармійська, 152 ; 1.5. Міжміський код, 
телефон та факс емітента-(05358) 21079; 1.6. Електронна поштова адреса 
емітента – PATP@ukrpost.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://03118179.smida.gov.ua; 1.8. Вид особливої інформації відповідно до ви-
мог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.текст повідомлення
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повідомляє, що рішенням загальних 

зборів акціонерів від 12.03.2014р. (протокол № 1) звільнені: голова на-
глядової ради- Бречко Ольга Григорівна, паспорт серії КО № 141712 
вид.20.09.2000р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi, володіє 0,01% в статутному капіталі емітента, перебувала на по-
саді з 10.06.2011р.; член наглядової ради – Дузенко Микола Іванович, пас-
порт серії КН № 933967 вид.25.06.1999р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавськiй областi, не володіє часткою в СК, перебував на по-
саді з 10.06.2011р.; член наглядової ради - Ральченко Анатолій Петрович, 
паспорт серії КН № 184797 вид.05.09.1996р. Пирятинським РВ УМВС 
України в Полтавській області, володіє 0,24% в СК, перебував на посаді з 
10.06.2011р.; ревізор - Стельмах Тетяна Григорівна, паспорт серії КО  
№ 493416 вид.18.01.2003р. Пирятинським РВ УМВС України в Полтав-
ській області, не володіє часткою в СК, перебувала на посаді з 10.06.2011р.; 
обрані: член наглядової ради- Побочій Володимир Григорович, паспорт 
серії КН № 133252 вид.27.03.1996р. Пирятинським РВ УМВС України в 
Полтавській обл., не володіє часткою в СК, працює лікарем Пирятинської 
ЦРЛ; член наглядової ради- Педяш Сергій Іванович, паспорт серії КН  
№ 669909 вид.27.03.1997р. Пирятинським РВ УМВС України в Полтав-
ській обл., не володіє часткою в СК, посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п’яти років – суддя Пирятинського районного суду, пенсіонер; 
член наглядової ради- Педяш Олег Іванович, паспорт серії КН № 014471 
вид.22.06.1995р. Пирятинським РВ УМВС України в Полтавській обл., не 
володіє часткою в СК, посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років – пенсіонер; ревізор- Жук Ірина Володимирівна, паспорт серії 
КН № 018400 вид.26.10.1995р. Глобинським РВ УМВС України в Полтав-
ській обл., не володіє часткою в СК, працює бухгалтером ПП Побочій В.Г. 
Посадові особи обрані терміном на 3 роки.

Згідно рішення засідання наглядової ради ПрАТ «Пирятинське 
АТП-15343» від 12.03.2014р. (протокол № 1) обрано голову наглядової 
ради терміном на три роки- Побочій Володимир Григорович, паспорт серії 
КН № 133252 вид.27.03.1996р. Пирятинським РВ УМВС України в Полтав-
ській обл., не володіє часткою в СК, працює лікарем Пирятинської ЦРЛ; 
звільнено: директор – Паєвський Сергій Миколайович, паспорт серії КО 
№ 171159 вид.15.12.2000р. Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй 
областi, володіє 0,673% в СК, перебував на посаді з 10.06.2011р.; призна-
чено терміном на три роки: директор – Паєвський Сергій Миколайович, 
паспорт серії КО № 171159 вид.15.12.2000р. Пирятинським РВ УМВС 
України в Полтавськiй областi, володіє 0,673% в СК, перебував на посаді 
директора ПрАТ «Пирятинське АТП-15343».

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мають.

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

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

3.2. директор           паєвський С.м. 
                                                 (підпис)                        12.03.2014 року

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 
акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«мІЖнародне бЮро Кредитних ІСторІй»

(код ЄДРПОУ 34299140)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 

мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 17 квітня 2014року 
о 9год. 40хв. за адресою: м.Київ, проспект перемоги, 65, офіс 306.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: 09год. 20 хв. 17 квітня 2014 року, закінчення реєстрації акціонерів 
для участі у річних Загальних зборах: 09год. 35 хв. 17 квітня 2014 року. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 11 квітня 2014 року. право на участь у Загальних зборах 
акціонерів мають акціонери ат «міжнародне бюро кредитних історій», 
включені до переліку акціонерів, або їх представники. для підтвер-
дження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що при-
були на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціоне-
рів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України, на представництво інтересів акціонера на За-
гальних зборах акціонерів ат «міжнародне бюро кредитних історій».

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

Перше питання порядку денного – обрання лічильної комісії річ-
них Загальних зборів акціонерів ат «мбКІ».

Друге питання порядку денного – обрання Голови та секретаря річ-
них Загальних зборів акціонерів ат «мбКІ». 

Третє питання порядку денного – розгляд звіту правління  
ат «мбКІ» за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту правління ат «мбКІ» за 2013 р.

Четверте питання порядку денного – розгляд звіту наглядової 
ради ат «мбКІ» за 2013р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради ат «мбКІ» за 2013 р.

П’яте питання порядку денного – розгляд звіту ревізора ат «мбКІ» 
за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізо-
ра ат «мбКІ» за 2013р.

Шосте питання порядку денного – Затвердження річного звіту  
ат «мбКІ» за 2013 рік.

Сьоме питання порядку денного – розподіл прибутку і збитків  
ат «мбКІ» за 2013 рік.

Восьме питання порядку денного – Затвердження розміру та ви-
плата річних дивідендів.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, 
з 17 березня 2014 року до початку Загальних зборів акціонерів  
17 квітня 2014 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. крім субо-
ти та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні  
ат «міжнародне бюро кредитних історій» за адресою: м. Київ, про-
спект перемоги, 65, офіс 306. особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – йоханнессон йон Гойті – Голо-
ва правління, тел. для довідок з питань ознайомлення акціонерів з 
документами (044) 223-33-92.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  12755 7172 
Основні засоби  642 725 
Довгострокові фінансові інвестиції  - - 
Запаси  - -
Сумарна дебіторська заборгованість  702 286 
Грошові кошти та їх еквіваленти  5243 453 
Нерозподілений прибуток  (7842) (9762) 
Власний капітал  11956 6904 
Статутний капітал  13000 9868
Довгострокові зобов'язання  87 87 
Поточні зобов'язання  712 181 
Чистий прибуток (збиток)  1920 (484) 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  13000000 9868147
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  10 7 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління     й.Г.йоханнессон
   підпис

 13.03.2014р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
аКцІонерний банК 

«порто-франКо»
Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Банку,
що відбудуться 18 квітня 2014 року о 18 годині 30 хвилин за Київ-

ським часом за адресою місцезнаходження Банка: м. одеса, вул. пуш-
кінська, 10 (на 2-ому поверсі у фойє банку).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 18 квітня 2014 року з  
18 години 00 хвилини до 18 години 25 хвилини за Київським часом за 
адресою місця проведення річних загальних зборів акціонерів. Для реє-
страції акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів Банку, які мають право на участь у річних загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 14 квітня 2014 року (за три ро-
бочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України).

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

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ 1. 
«ПОРТО-ФРАНКО»;

Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціоне-2. 
рів АБ «ПОРТО-ФРАНКО»;

Звіт Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» про результати фінансово-3. 
господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Банку.

Звіт Наглядової ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО» за 2013 рік. Прийняття 4. 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.

Розгляд висновків Ревізійної комісії АБ «ПОРТО-ФРАНКО» про ре-5. 
зультати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку.

Розгляд та затвердження Звіту (висновку) аудитора (аудиторської 6. 
фірми) про аудит річної фінансової звітності АБ «ПОРТО-ФРАНКО» за 
2013 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків ауди-
торської фірми.

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності ПУБЛІЧНО-7. 
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПОРТО-
ФРАНКО» за 2013 рік.

Розподіл прибутку і збитків АБ «ПОРТО-ФРАНКО» за підсумками ді-8. 
яльності в 2013 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, пе-9. 
редбачених законом.

Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2014 рік.10. 
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-11. 

вої ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО».
Обрання членів Наглядової ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО».12. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

АБ «ПОРТО-ФРАНКО», (тис. грн.)

найменУвання поКаЗниКа
період (рік)

звітний 
2013*

попередній 
2012

Усього активів 1317327 957403
Основні засоби 48570 50364
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 170 207
Сумарна дебіторська заборгованість 171 119
Грошові кошти та їх еквіваленти 477609 210397
Нерозподілений прибуток 1494 1491
Власний капітал 129518 129245
Статутний капітал 120054 105554
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1187809 828158
Чистий прибуток (збиток) 273 371
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8918394 8099356
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

140 144

Акціонери можуть ознайомитись з документами, що готуються до річ-
них загальних зборів, та проектами рішень з питань порядку денного в 
робочі дні з 15.00 до 17.00 годин за адресою Банку: м. Одеса, вул. Пушкін-
ська, 10 у порядку, встановленому внутрішніми документами банку, а та-
кож в день проведення загальних зборів під час реєстрації акціонерів. 
Особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами річ-
них загальних зборів, є начальник відділу депозитарної діяльності Банку 
Зотова Л.А., телефон (048) 786-83-04, кабінет 108.   

правління аб «порто-франКо».                             

приватне аКцІонерне товариСтво 
«аКцІонерна Страхова КомпанІя 

«ІнГо УКраЇна»
(надалі – АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за адресою: Україна, 

01054, м. Київ, вул. Воровського, 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 
2014 року; час початку зборів - 11-00, за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. воровського, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в річних Загальних зборах реєстрацію акціонерів провести 
з 10-30 до 10-59 годин 24 квітня 2014 року за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Воровського, 33, 4 поверх, конференц-зал. Для реєстрації при собі 
мати документ, по посвідчує особу, а для представника – документ, що 
також посвідчує його повноваження. Датою складання списку осіб, що ма-
ють право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, скласти на  
18 квітня 2013 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідо-
млені про проведення Загальних зборів акціонерів 14 березня 2013 року. 

Затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів 
акціонерів:

1. Обрання Голови, Секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління АСК «ІНГО Україна» про результати фінансо-

во – господарській діяльності за 2013 рік. 
3. Звіт Наглядової ради АСК «ІНГО Україна» за 2013 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна» за 2013 рік. 
5. Затвердження бухгалтерського балансу і річного фінансового звіту 

АСК «ІНГО Україна» за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку/збитків АСК «ІНГО Україна» за результатами 

роботи в 2013 році. 
7. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть вчинятися протягом 2014 року відносно страхування, 
перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності 
за 2013 рік.

8. Обрання складу Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна». 
9. Затвердження нової редакції типового Положення про філії АСК 

«ІНГО Україна».
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової ре-

дакції Статуту Товариства.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 

формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за 
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Воровського, 33  (юридичне управ-
ління, 5 поверх, кабінет 11).

Під час підготовки до проведення річних Загальних зборів, Акціонери 
та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Воровського, буд. 33 (юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11, у 
робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44  
(вн. 12-19). В день проведення Загальних зборів Акціонери та їх представ-
ники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів 
акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з доку-
ментами: юрисконсульт Мельник Юрій Миколайович. Для ознайомлення з 
документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представни-
кам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до за-
конодавства України підтверджує повноваження представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності

найменування показника 
період 

звітний попере-
дній 

Усього активів  953224 778309
Основні засоби  181771 181421
Довгострокові фінансові інвестиції  149796 86035
Запаси 23772 24817
Сумарна дебіторська заборгованість  162064 175246
Грошові кошти та їх еквіваленти 224429 266054
Нерозподілений прибуток 5880 24497
Власний капітал 386511 351774
Статутний капітал 305543 241543
Довгострокові зобов'язання 5289 0
Поточні зобов'язання 120797 162833
Чистий прибуток (збиток) -18617 14414
Середньорічна кількість акцій (шт.) 305543 241543
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) 603 677

наглядова рада  
прат «аСК «ІнГо Україна»
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повІдомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів акціонерного 

товариства
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство 

«переяслав-хмельницький завод продтоварів».Місцезнаходження то-
вариства згідно Статуту: 08400, Україна, Київська область, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Солонці, 31

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Переяслав-Хмельницький завод 

продтоварів» повідомляє Вас, що 16 квітня 2014 року о 10-00 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  2. 
ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів».

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

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 4. 
ПрАТ «Переяслав- Хмельницький завод продтоварів» за 2013 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПрАТ«Переяслав- 
Хмельницький завод продтоварів» за 2013 рік.

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продто-5. 
варів» за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядо-
вої ради ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» за 2013р.

Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Переяслав- Хмельницький завод продто-6. 
варів» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізій-
ної комісії ПрАт «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» за 2013р.

Затвердження Річного фінансового звіту, балансу ПрАТ «Переяслав- 7. 
Хмельницький завод продтоварів» за 2013 рік

Розподіл прибутку/збитків ПрАТ «Переяслав- Хмельницький завод 8. 
продтоварів» за 2013 рік.

Затвердження основних напрямів діяльності ПрАТ «Переяслав-9. 
Хмельницький завод продтоварів» на 2014 рік.

Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів  
ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» буде проводитись з 
8-30 до 9-45 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 10 березня 2014 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «Переяслав-Хмельницький Завод продтоварів», складається 
на дату 10 квітня 2014року, тобто станом на 24 годину за три робочих дні до 
16 квітня 2014 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 ««Переяслав-
Хмельницький завод продтоварів» на 10 квітня 2014 року – паспорт;

представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно вимог зако-
нодавства 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 прийнят-
тя 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 – Власенко Є.В., 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 2013 рік (тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 34477 32699
Основні засоби 24987 24446
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 2983 2635
Сумарна дебіторська заборгованість 3789 2990
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 1
Нерозподілений прибуток (12850) (8237)
Власний капітал 11841 16454
Статутний капітал 4135 4135
Довгострокові зобов'язання 5525 5525
Поточні зобов'язання 17111 10720
Чистий прибуток (збиток) (4613) 0,009
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) 60 68

наглядова рада приватного акціонерного товариства 
«переяслав-хмельницький завод продтоварів».

приватне аКцІонерне товариСтво «переяСлав-хмельницьКий Завод продтоварІв»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «переяСлав-хмельницьКий За-
вод продтоварIв»

2. Код за ЄДРПОУ 00378589
3. Місцезнаходження 08400, м. Переяслав-Хмельницький, Солонцi, 31
4. Міжміський код, телефон та факс (045)67 5 46 10 (045)67 5 46 10
5. Електронна поштова адреса admin@pereyaslav.kiev.ua; l.lukianenko@

pereyaslav.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 00378589.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

За даними зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, скла-
деного станом на 10 березня 2014 року ПАТ «НДУ» та отриманого емiтентом 
12 квiтня 2014року, Повiдомляємо :

У складi учасникiв акцiонерiв ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод 
продтоварiв» змiнилися та з’явилися новi власники яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв акцiй:

1. Пакет простих iменних акцiй Фiзичної особи - зменшився з 1 701 141 
(один мiльйон сiмсот одна тисяча сто сорок одна) штук акцiй, що становить 
10,28 % голосуючих акцiй у статутному капiталi ПрАТ «Переяслав-
Хмельницький завод продтоварiв» до 1 018 513 (один мiльйон вiсiмнадцять 
тисяч пятсот тринадцять) штук акцiй, що становить 6,1574 % голосуючих 
акцiй у статутному капiталi ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод 
продтоварiв».

2.Пакет простих iменних акцiй ПривАТ «Iнвестицiйна компанiя 
«Iнвестсервiс» (код 21629417, адреса: м. Київ, вул. вул. Пимоненка,буд. 17) 
зменшився з належних йому простих iменних акцiй у кiлькостi 4 878 080 
(чотири мiльйони вiсiмсот сiмдесят вiсiм тисяч вiсiмдесят ) штук , що стано-
вить 29,49 % голосуючих акцiй у статутному капiталi ПрАТ «Переяслав-
Хмельницький завод продтоварiв» до 0 штук акцiй, що становить 0% голо-
суючих акцiй у статутному капiталi.

3. Пакет простих iменних акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«IНФIНАНС» ( код 39083990, адреса : м. Київ, вул. Жилянська, 41 ), 
збiльшився з 0 шт. до 7 083 055 (сiм мiльйонiв вiсiмдесят три тисячi пятьде-
сят пять) штук акцiй, що становить 42,8207 % голосуючих акцiй у статутно-
му капiталi ПрАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварiв».

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння                           власенко Євгенiй валерiйович 

12.03.2014

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«фІнанСова КомпанІя «аванГард» 

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 13.03.14 №4)  
«22» квітня 2014 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Фінансова Компанія «АВАНГАРД» (далі – Товари-
ство).Місце проведення річних Загальних Зборів: Україна, 04073, м. Київ, 
провулок Куренівський, 19/5 (приймальня Генерального директора).

початок проведення річних зборів Загальних Зборів об 11 годині.
порядок денний річних Загальних Зборів

1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора за 2013 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
основні показники фінансово – господарської діяльності 

пат «фК «авангард» (тис. грн.)

найменування показника

період
на початок 

звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 274 933,8 203 669,1
Основні засоби 18,5 12,4
Поточні фінансові інвестиції 148 395,9 147068,2
Сумарна дебіторська заборгованість 126 459,1 56579,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 60,3 9,1
Нерозподілений прибуток 9444,6 9684,5
Власний капітал 109 448,3 110 141,7
Статутний капітал 100 000,0 100 000,0
Поточні зобов’язання 165 485,5 93 527,4
Чистий прибуток (збиток) 9444,6 9684,5
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

7. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товари-
ства за 2013 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством.
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

річних Загальних Зборах – станом на 24 годину _15__ квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись у день прове-
дення зборів за місцем їх проведення з 10.30 до 11.10 год.

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

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з до-
кументами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за 
адресою: Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5 (приймаль-
ня Генерального директора), а в день проведення загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами – Генеральний Директор Товари-
ства Талибіна Тетяна Анатоліївна. 

Телефон для довідок: (044) 531-63-16.Місцезнаходження Товариства: 
Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5.

Генеральний директор___________________талибіна т.а.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«автотрейдІнГ ІнвеСт»

(надалі – ПрАТ «Автотрейдінг Інвест»), код ЄДРПОУ 31106821, яке зна-
ходиться за адресою 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, повідомляє про 
скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
18 квітня 2014 р. о 12 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 припи-

нення їх повноважень.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Генерального директора ПрАТ «Автотрейдінг Інвест» про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Автотрейдінг Інвест» за 2013 рік та  
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії ПрАТ «Автотрейдінг Інвест» по річному звіту та балансу.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Автотрейдінг Інвест» за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2013 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 загальних 

зборах буде проводитись 18 квітня 2014 р. з 11 години 15 хвилин до 11 годи-
ни 55 хвилин за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів учасникам збо-
рів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціоне-
рів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на за-
гальних 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 14 квітня 2014 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для  
прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення загаль-
них зборів за адресою – 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, 3-й поверх, 
кімната № 306 у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення загальних 
зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціо-
нерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного – Генеральний директор Письменний Віктор Володимирович. 

Довідки за телефоном 044-496-84-79.
основні показники фінансово-господарської діяльності товари-

ства, тис. грн.

найменування показника період
2013 2012

Усього активів 
Основні засоби 45269 48711
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 58 13
Сумарна дебіторська заборгованість 3349 3247
Грошові кошти та їх еквіваленти 56 450
Нерозподілений прибуток -31515 -32521
Власний капітал 4154 3138
Статутний капітал 3148 3148
Довгострокові зобов'язання 20835 24975
Поточні зобов'язання 436 553
Чистий прибуток (збиток) 1016 2544
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) 24 15

Генеральний директор 
прат «автотрейдінг Інвест»                                   письменний в.в.

пУблIчне аКцIонерне товариСтво 
«харКIвСьКий Завод «орГтехнIКа» 

(код за ЄдрпоУ 00225911, місцезнаходження: 61001, м. харків, 
пр-т Гагаріна, 20), міжміський код, телефон та факс:  
057- 732-30-65 , (057) 732-28-38 , електронна поштова адреса: 
orgtehnika@kharkov.com, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www. orgtehnika.nr-avers.com.ua 

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

Дата зміни 11.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що 
здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або 
акціонером 11.03.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фі-
зична особа» змінилася з 27.3393% до 27.5483%. Розмір пакета акцій 
акціонера до зміни 24598 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 
24786 шт.

Голова правління — президент  Зінченко о.в.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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приватне аКцІонерне товариСтво
«мт КонСалтІнГ»

(надалі – ПрАТ «МТ Консалтінг»), код ЄДРПОУ 31167727, яке знахо-
диться за адресою 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, повідомляє про 
скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 18 квітня 2014 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 припи-

нення їх повноважень.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Генерального директора ПрАТ «МТ Консалтінг» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «МТ Консалтінг» за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії ПрАТ «МТ Консалтінг» по річному звіту та балансу.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «МТ Консалтінг» за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2013 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 18.04.2014 р. з 14 години 15 хвилин до  
14 години 55 хвилин за місцем проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 14.04.2014 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів 
з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – 03062, 
м. Київ, просп. Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306 у робочі дні з 9 до 
18 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. 
Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, 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 

товариства прат «мт Консалтінг», тис. грн.

найменування показника період
2013 2012

Усього активів 1943,9 1942,2
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 909,1 906,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,1 6,1
Нерозподілений прибуток -3675,7 -3270,2
Власний капітал -2837,9 -2432,4
Статутний капітал 837,8 837,8
Довгострокові зобов'язання 490,0 490,0
Поточні зобов'язання 4291,8 3884,6
Чистий прибуток (збиток) -405,5 -509,4
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) -сумісники

4 4

Генеральний директор прат «мт Консалтінг»     тимофєєв Ю.в.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«миКолаЇвнафтопродУКт» 

АКЦІОНЕРУ ПАТ «МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ»
Публічне акціонерне товариство «Миколаївнафтопродукт»  

(ЄДРПОУ 03482637, адреса: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 1) пові-
домляє, що згідно з рішенням виконавчого органу чергові загальні збо-
ри акціонерів товариства відбудуться 17 квітня 2014 року о 8-30 годи-
ні за адресою: м. миколаїв, вул. Космонавтів, 1,  актовий зал.

порядоК денний:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії по результатам роботи АТ за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту АТ за 2013р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого 

органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2013р. 
8. Затвердження договорів та проектів договорів.
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 

17 квітня 2014 року, початок о 8-00, закінчення о 8-25 годині. Для 
участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах при собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно 
мати довіреність).

З матеріалами пов’язаними з порядком денним акціонери можуть 
ознайомитись в робочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Космонавтів, 1, приймальна директора. Відповідальна особа за 
ознайомлення з документами – Жовнич Аліна Володимирівна. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 24-00 год. 11.04.2013р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний по-
рядок денний буде надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не мен-
ше ніж за 10 днів до початку зборів. 

тел. для довідок: (0512) 44-33-77.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Миколаївнафтопродукт» (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 166656 169746
Основні засоби  (за залишковою вартістю) 283 355
Довгострокові фінансові інвестиції  628 628
Запаси 80 80
Сумарна дебіторська заборгованість  67073 70794
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 59
Нерозподілений прибуток (збиток) (122777) (122338)
Власний капітал --- ---
Статутний капітал 34300 34300
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 104935 104935
Поточні зобов'язання 5849 5964
Чистий прибуток (збиток) --- ---
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

--- ---

Середньорічна кількість акцій 137200 137200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
року 

загальна номінальна 
вартість

--- ---

у відсотках від 
статуного капіталу

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

--- ---

З повагою  пат «миколаївнафтопродукт»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):  

 (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

до уваги акціонерів! пУблІчне аКцІонерне 
товариСтво «доСлІдно-КонСтрУКторСьКе 
бЮро ГеофІЗичноГо приладобУдУвання»

місцезнаходження товариства: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5,
Код за ЄдрпоУ 01431966

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «Дослідно-конструкторське бюро геофізич-
ного приладобудування» (далі – Товариство або ПАТ «Дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобудування»), які відбудуться 
17 квітня 2014 року за адресою: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, 
кімната № 219

початок зборів об 14-00 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів  

ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» 
буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Дослідно-конструкторське 
бюро геофізичного приладобудування» 17 квітня 2014 року з 13-00 години 
до 13-50 години за місцем проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудуван-
ня»: м. Київ, вул. Западинська, 5, ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро 
геофізичного приладобудування», кімната №219.

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

Перелік акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного 
приладобудування», які мають право на участь у чергових Загальних збо-
рах акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного прила-
добудування», призначених на 17 квітня 2014 року, складається станом на 
24 годину 11 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське 
бюро геофізичного приладобудування» для здійснення персонального по-
відомлення про проведення 17 квітня 2013 року чергових Загальних зборів 
акціонерів публічного акціонерного товариства «Дослідно-конструкторське 
бюро геофізичного приладобудування» - 03 березня 2014 року.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження 1. 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово - 2. 

господарської діяльності товариства за 2013 рік, та затвердження звіту Ди-
ректора.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, та затвердження звіту 3. 
Наглядової ради. 

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, та затвердження висно-4. 
вку ревізійної комісії.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, за-5. 
твердження розподілу прибутку (покриття збитків), 

Затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік. 6. 
Затвердження плану розподілу прибутків, та затвердження розміру 7. 

річних дивідендів на 2014 рік.
Про надання попередньої згоди ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро ге-8. 

офізичного приладобудування» на укладання значних правочинів у 2014 році.
Про припинення Публічного акціонерного товариства «9. Дослідно-

конструкторське бюро геофізичного приладобудування» шляхом перетво-
рення у товариство з додатковою відповідальністю. 

Про обрання Голови та членів Комісії з припинення (перетворення) 10. 
ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування».

Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з припинення 11. 
(перетворення) ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного прила-
добудування».

Про припинення повноважень Голови та членів Правління та розі-12. 
рвання з ними трудових договорів.

Про затвердження умов та порядку перетворення 13. ПАТ «Дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобудування».

Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не 14. 
голосували за прийняття рішення про припинення Товариства.

Про затвердження плану перетворення 15. ПАТ «Дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобудування».

Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на част-16. 
ки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайо-
митися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом озна-
йомлення з ними за адресою: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, к. 219 у 
робочі дні з 9-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 14-00). В день проведення 
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з докумен-
тами можливо в місці проведення чергових Загальних зборів з 9-00 до 13-30 
години. Відповідальна особа ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофі-
зичного приладобудування» за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний Директор Гречко Олег Ігорович, тел. (044) 430-51-02.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
акціонер або його повноважений представник за відповідною довіреністю 
має звернутися за адресою: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, к. 219 із 
письмовою заявою на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 430-51-02.
*основні показники фінансово-господарської діяльності

пат «дослідно-конструкторське бюро геофізичного 
приладобудування» за 2013 рік, тис. грн.

найменування показника період
Звітний 2013 попередній 2012

Усього активів 14798 14739
Основні засоби 4472 3953
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2868 2934
Сумарна дебіторська заборгованість 7035 3403
Грошові кошти та їх еквіваленти 423 4449
Нерозподілений прибуток 7543 5059
Власний капітал 2571 2571
Статутний капітал 7000 7000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 255 109
Чистий прибуток (збиток) (3) 4634
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28000000 28000000
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

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

наглядова рада пат «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного 
приладобудування» 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

Генеральний директор     Гречко о.І.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: 1. пУблІчне аКцІонерне 
товариСтво «КеЗно»

Код за ЄДРПОУ: 228899362. 
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Василя Яна, 3/53. 
Міжміський код та телефон, факс: (044) 289-83-38, 289-41-614. 
Електронна поштова адреса: direktor.kezno@atrep.com.ua5. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 6. 

емітентом для розкриття інформації: 22889936.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 7. 

емітента
ІІ. текст повідомлення:

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «КЕЗНО» (Протокол №27) від 11.03.2014р. подовжено термін по-
вноважень на наступний строк 3 (три) роки посадових осіб товариства: 1) Ге-
неральний директор Лодигiн Олександр Юрійович, володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 19,3263%; інші посади, які обіймала ця особа протягом 

останніх п’яти років: Генеральний директор ПАТ «КЕЗНО» з 20.01.2009р.; 2) 
Голова Наглядової ради Портяник Семен Федорович, володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0,001667%. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «КЕЗНО» з 
20.01.2009р.; 3) Член Наглядової ради Коріневич Наталія Іванівна, володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 58,6760%. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПАТ «КЕЗНО» з 
20.01.2009р.; 4) Член Наглядової ради Драмарецький Дмитро Анатолійович, 
володіє часткою в статутному капіталі емітента 19,7650%. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПАТ 
«КЕЗНО» з 20.01.2009р.; 5) Ревізор Портяник Андрій Семенович, володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,001667%. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п’яти років: Ревізор ПАТ «КЕЗНО» з 20.01.2009р. 
Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
мають. Згоди на розкриття персональних даних не надали.

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством Генеральний директор Лодигін Олександр Юрійович, 12.03.2014р.
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прат «ммС Ком’ЮнІКейШнЗ УКраЇна» 
Повідомлення

про проведення загальних зборів (далі – Збори) ПРАТ «ММС 
КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА» (далі – АТ), місцезнаходження: м. Київ,  
вул. Шамрила, 23

1) Дата, час та місце проведення Зборів: 16.04.14 р. о 15:00 за адре-
сою: Київ, вул. Шамрила, 23, 5-ий поверх, офіс № 5.5. 

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 
14:30 до 14:55.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 10.04.14 р. 

порядок денний: 
Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. 1. 
Обрання Лічильної комісії.2. 
Звіт Генерального директора АТ про результати фінансово-3. 

господарської діяльності АТ та його дочірніх підприємств (далі – ДП) за 
2013 рік та його затвердження. 

Затвердження звіту незалежного аудитора за 2013 рік. 4. 
Звіт та висновки Наглядової Ради АТ про діяльність АТ за 2013 рік. 5. 

Затвердження звіту. Пропозиції та рекомендації Наглядової ради АТ щодо 
основних напрямків діяльності АТ та щодо його планів на 2014 р.

Затвердження порядку розподілу прибутку (виплати дивідендів) і збит-6. 
ків АТ та його ДП за 2013 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Затвердження основних напрямків і планів діяльності АТ та його ДП 7. 
на 2014 р.

Затвердження річного звіту АТ.8. 
Про затвердження укладених у 2014 році значних правочинів та про 9. 

надання попередньої згоди на вчинення АТ значних правочинів у період з 
16.04.2014 року по 15.04.2015 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 
16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а також в день проведення чергових 

загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Шамрила, 23, 5-ий поверх, 
офіс № 5.5. Посадова особа ПРАТ «ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ Україна», 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Ге-
неральний директор Попенко Олег Михайлович. Телефони для довідок: 
(+38)044-494-49-00.

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  21967,9 20724,7
Основні засоби  190,8 97,84
Довгострокові фінансові інвестиції  21,8 26,8
Запаси 1,0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  9965,1 10169,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 10985,6 9305,5
Нерозподілений прибуток 16845,2 13802,5
Власний капітал 17862,4 14819,7
Статутний капітал 550,0 550,0
Довгострокові зобов'язання 581,2 514,0
Поточні зобов'язання 3449,3 5254,3
Чистий прибуток (збиток) 3042,7 2561,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

_ _

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

_ _

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

41 27

Для реєстрації учасникам Зборів треба мати: документ, що посвідчує 
особу; протокол про призначення на посаду чи довіреність на право участі 
у Зборах. 

Генеральний директор ат                                         о. м. попенко

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКрГІдроСпецбУд»

код за ЄДРПОУ 01416470, місцезнаходження: 03067 м. Київ, 
вул. Гарматна, 6 (далі -Товариство)

повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціо-
нерного товариства «УКРГІДРОСПЕЦБУД» (протокол № 1 від 11 березня 
2014 року), 24 квітня 2014 року о 10-00 год.00 хв. у приміщенні адміні-
стративного корпусу за адресою: 03148 м. Київ, вул. василя верховин-
ця 1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22, відбудуться річні За-
гальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче 
порядком денним:

порядок денний 
річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства 

«УКрГІдроСпецбУд», 
призначених на 24 квітня 2014 року

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку, річного фінансового зві-
ту та балансу Товариства за 2013 рік.

6. Затвердження передавального акту Дочірнього підприємства 
«УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ «УКРГІДРОСПЕЦБУД» 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА-ФІРМИ «УКРГІДРОСПЕЦ-
БУД».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: на 24 год.00 хв. 17 квітня 2014 року. Реєстрація акціонерів 
(їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення 
Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., за-
кінчення – о 09 год. 45 хв.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань 
порядку денного за місцезнаходження товариства (03067 м. Київ, вул. Гар-
матна, 6, другий поверх, кабінет №. 22):

до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;• 
у день проведення Зборів – за місцем їх проведення: 03148, м. Київ, • 

вул. Василя Верховинця, 1 (другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22).
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами 

визначений Виконуючий обов’язки Голови правління Харів Андрій Івано-
вич, телефон (44) 407-60-71.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть 
прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціо-
нерні товариства».

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок 
денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за  
10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом Украї-
ни «Про акціонерні товариства». телефон для довідок: 407-60-71.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 28243 32749
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26456 28543
Довгострокові фінансові інвестиції 58 58
Запаси 117 142
Сумарна дебіторська заборгованість 1518 3783
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 9
Власний капітал 5768 8428
Статутний капітал 12000 12000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18581 -15921
Довгострокові зобов’язання 14213 14213
Поточні зобов’язання 8262 10108
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0.11088 -0.13614

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 23989240 23989240
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)

39 46

в.о. Голови правління     харів а.І.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«донецьКа ІнЖинІрІнГова ГрУпа»,

місцезнаходження: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, повідо-
мляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15 квіт-
ня 2014 року о 10.00 за адресою: 83023, м. донецьк, вул. черкасова, 
буд. 3, учбова кімната.

порядок денний:
1. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
2. Розподіл прибутку Товариства за 2013 р., виплата дивідендів, вста-

новлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх 
виплати.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ре-
візора Товариства за 2013 рік.

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2014 по 14.04.2015 
включно

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

найменування показника період 
звітний попередній

Усього активів 20054 19680
Основні засоби 857 915
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4261 4389
Сумарна дебіторська заборгованість 8591 9409
Грошові кошти та їх еквіваленти 5817 4413
Нерозподілений прибуток 13344 10806
Власний капітал 13345 10807
Статутний капітал 1,5 1,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 6561 8873
Чистий прибуток (збиток) 3270 2441
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
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) 

97 85

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь 
у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде 
здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину  
09 квітня 2014 р., у день проведення зборів з 9.00 до 9.45 за адресою: 
83023, м. Донецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімната.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що іден-
тифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – доку-
мент, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують 
повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність 
тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних збо-
рів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення 
річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (83023, м. До-
нецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімната), а в день проведення За-
гальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним 
річних Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Бо-
рисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кан-
дидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення Загальних зборів.

довідки за тел. (062) 382-84-12.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«ГІпроцивІльпромбУд»

(код ЄДРПОУ 02497697, місцезнаходження: Україна, м. Київ,  
вул. Гоголівська, 22-24) повідомляє, що річні загальні збори акціоне-
рів відбудуться 17 квітня 2014 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: Украї-
на, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, в приміщенні актового залу. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 11 квітня 2014р.

порядок денний:
Про обрання складу Лічильної комісії річних Загальних зборів 1. 

акціонерів ПАТ «Гіпроцивільпромбуд».
Звіт Правління ПАТ «Гіпроцивільпромбуд» про результати робо-2. 

ти ПАТ «Гіпроцивільпромбуд» в 2013 році. 
Звіт Наглядової ради ПАТ «Гіпроцивілпромбуд».3. 
Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Гіпроцивільпромбуд».4. 
Про затвердження звіту Правління, звіту Наглядової ради, ви-5. 

сновків Ревізійної комісії, річних результатів діяльності ПАТ «Гіпроци-
вільпромбуд» за 2013 рік.

Про розподіл прибутку і виплату дивідендів: їх розмір, строк та 6. 
порядок виплати за підсумками роботи ПАТ «Гіпроцивільпромбуд» у 
2013 році.

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової 7. 
Ради товариства.

Про вибори Голови та членів Наглядової Ради товариства.8. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-9. 

нів: договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт, 
які можуть бути вчиненими протягом одного року, якщо ринкова вар-
тість робіт, послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсот-
ків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2013 р. без обмеження граничної сукупної вартості та-
ких правочинів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися  
17 квітня 2014 року з 12 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за місцем про-
ведення зборів. Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціоне-
рам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Для ознайомлення з матеріалами щодо загальних зборів акціоне-
ри можуть звернутись до Вікторук Ганни Павлівни за адресою: 01601, 
Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, 3-й поверх, кімната № 310 з 
понеділка по четвер, з 10.00 до 15.00. 

телефон для довідок: (044) 482-01-33. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-

лення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядо-
вої ради Добровінський С.Р.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «Гіпроцивільпромбуд» за 2012-2013 р. (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попередній
2013 2012

Усього активів  19701 19797
Основні засоби  (залишкова вартість) 5576 5923
Довгострокові фінансові інвестиції  52 52
Запаси 143 137
Сумарна дебіторська заборгованість  1429 2486
Грошові кошти та їх еквіваленти 9229 9096
Нерозподілений прибуток 3696 3791
Власний капітал 17620 17873
Статутний капітал 2528 2528
Довгострокові зобов'язання 39 --
Поточні зобов'язання 2042 1924
Чистий прибуток (збиток) 158 485
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33711 33711
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

197 230

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
коном Голова наглядової ради пат «Гіпроцивільпромбуд» до-
бровінський С.р.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-виробниче пІдприЄмСтво 

«СатУрн»
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 1. 
«Науково-виробниче підприємство «Сатурн»

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-2. 
риство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 143087473. 
Місцезнаходження емітента: 03148 м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б4. 
Міжміській код, телефон та факс емітента: (044) 407-93-72,  5. 

(044) 407-62-08
Електронна поштова адреса емітента: chmil@jssaturn.kiev.ua; 6. 

jssaturn@adamant.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 7. 

емітентом для розкриття інформації
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента8. 

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів від 12 березня 2014 року було 

прийняте рішення про зміну складу посадових осіб емітента.
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 12.03.2014 р. – об-

рано на посаду Голови правління ПАТ «НВП «Сатурн» терміном на три роки 
Чміля Володимира Мусійовича (Паспорт СН 807887 від 21.04.1998 р. Вату-
тінським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою в статутному капі-
талі в розмірі 3,8481%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Обіймав посаду голови правління ПАТ «НВП «Сатурн».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 12.03.2014 р. – 
обрано до складу Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн» терміном на три 
роки Антошко Олексія Васильовича (Паспорт СО 726618 від 02.10.2001 р. 
Московським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою в статутному 
капіталі в розмірі 0,0543%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Обіймав посаду директора ДП ВАТ «НВП «Сатурн» 
«Сатурн-Сервіс».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 12.03.2014 р. – 
обрано до складу Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн» терміном на три 
роки Дорощука Артема Сергійовича (Паспорт ЕН 708641 від 26.05.2009 р. 
Старобільським РВГУ МВС України в Луганській обл.). Не володіє часткою 
в статутному капіталі ПАТ «НВП «Сатурн». Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду члена Наглядової 
ради ПАТ «НВП «Сатурн».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 12.03.2014 р. – 
обрано до складу Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн» терміном на три 
роки Миримського Дмитра Юлійовича (вид на проживання КИ 
№026053/04-02 від 03.04.2007 р. ВГІРФО дніпровським РУГУ МВС України 
в м. Києві). Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 31%. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду 
члена Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 12.03.2014 р. – об-
рано до складу Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн» терміном на три роки 
Сундучкові Ігоря Костянтиновича (Паспорт СН 714420 від 24.02.1998 р. 
Ленінгарським РУГУ МВС України в м.К иєві). Володіє часткою в статутно-
му капіталі в розмірі 0,7216%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «НВП 
«Сатурн».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 12.03.2014 р. – об-
рано до складу Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн» терміном на три роки 
Піка Володимира Миколайовича (Паспорт СН 149989 від 05.04.1996 р. 
Ленінгарським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою в статутно-
му капіталі в розмірі 1,1728%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «НВП 
«Сатурн».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 12.03.2014 р. – 
обрано до складу Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн» терміном на три 
роки Чміля Миколу Мусійовича (Паспорт СН 157510 від 09.04.1996 р. Мін-
ським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою в статутному капіта-
лі в розмірі 0,8288%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «НВП 
«Сатурн».

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 12.03.2014 р. – 
обрано до складу Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн» терміном на три 
роки Чміля Владислава Володимировича (Паспорт МЕ 824057 від 
27.07.2007 р. ТУМ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє 
часткою в статутному капіталі в розмірі 14,567%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду члена Наглядо-
вої ради ПАТ «НВП «Сатурн».

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

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

Голова правління                                         чміль в.м., 12.03.2014 р.
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повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
пат «КІфнвЗт «Ітт-КапІтал ІІ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІТТ-
КАПІТАЛ ІІ» (код за ЄДРПОУ 35235910; місцезнаходження: м. Київ,  
вул. Фізкультури, 30, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня  
2014 року о 10 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. фізкультури, 30, 
зала для переговорів.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, 
о 09-00 годині, закінчення реєстрації о 09-45 годині. Реєстрація буде про-
водитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, 
що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтвер-
джує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні 
повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 10 квітня 2014 р.

перелік питань, 
що виносяться на голосування:

Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 1. 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 3. 

Товариства.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 4. 

Товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управ-5. 

ління активами Товариства за 2013 р.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача Товари-6. 

ства в 2013 р.
Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати ді-7. 

яльності Товариства в 2013 р.
Затвердження звіту аудитора щодо фінансових показників Товари-8. 

ства за 2013 р.
Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі, 9. 

балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2013 р.
Затвердження звіту компанії з управління активами про результати 10. 

управління активами Товариства за 2013 рік.
Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру ста-11. 

тутного капіталу Товариства станом на кінець 2013 року.
Визначення порядку покриття збитків.12. 
Затвердження змін до договору про управління активами Товари-13. 

ства, викладених у формі договору в новій редакції.
Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем ак-14. 

тивів Товариства, викладених у формі додаткової угоди або договору в но-
вій редакції.

Затвердження змін до договору з аудитором Товариства, викладе-15. 
них у формі договору в новій редакції.

Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна Товари-16. 
ства та укладення договору з ним.

Зміна найменування Товариства у зв’язку із приведення у відповід-17. 
ність з нормами закону України «Про інститути спільного інвестування».

Обрання членів Наглядової ради Товариства.18. 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-19. 

дення його в новій редакції;
Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.20. 
Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.21. 
Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про по-22. 

переднє схвалення значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до 18:00 за 
адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Наглядової ради ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-КАПІТАЛ ІІ» 
Бабич Ярослав Леонідович. Довідки за телефоном: (044) 246-68-41.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «КІфнвЗт «Ітт-КапІтал ІІ» за 2013 р. 

(тис. грн.)

найменування показника 
період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 863 925
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 1
Нерозподілений прибуток (2288) (2226)
Власний капітал 863 925
Статутний капітал 251 000 251000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) (62) (306)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2953 2953
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

- -

повідомлення про проведення загальних зборів
приватне аКцІонерне товариСтво 

«феодоСІйСьКе мІЖрайонне СпецІалІЗоване 
пІдприЄмСтво матерІально -технІчноГо 

ЗабеЗпечення «аГроСпецпоСтач»
1. Приватне акціонерне товариство «Феодосійське міжрайонне спеціа-

лізоване підприємство матеріально-технічного забезпечення «Агроспец-
постач», код за ЄДРПОУ 00905283, місцезнаходження – 98107, Автономна 
Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Геологічна, будинок 20, надалі - Товари-
ство, повідомляє, що 22.04.2014 р. о 10.30 годині за адресою: м. Феодосія, 
вул. Геологічна, будинок 20, на першому поверсі, в кабінеті Голови правлін-
ня Товариства, відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація учасників 
зборів відбудеться 22.04.2014 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем 
проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на 
право участі у зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складається на 24 годину 16.04.2014 року.

До дня проведення зборів акціонери на підставі відповідного запиту 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за 
адресою: м. Феодосія, вул. Геологічна, будинок 20, на першому поверсі, 
в кабінеті Голови правління, а в день проведення загальних зборів - та-
кож у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – голова правління. Телефон для дові-
док: (06562)57-303.

2. перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних збо-

рів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

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

3. Звіт Наглядової ради і Ревізора та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звітів.

4. Затвердження балансу і річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку 
розподілу прибутку (покриття збитків).

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

найменування показника період
Звітний попередній

Всього активів 2314,3 2430,2
Основні засоби 133,4 134,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 181,4 187,4
Сумарна дебіторська заборгованість 1997,9 1957,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 149,8
Нерозподілений прибуток (427,1) (302,7)
Власний капітал 82,7 2337,8
Статутний капітал 168,6 168,6
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2231,6 92,4
Чистий прибуток (збиток) (124,4) (132,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 674 416 674 416
Кількість власних акцій, викуплених впродовж 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій впродовж періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 11

Голова правління                                         оленич тетяна олегівна

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повІдомлення про проведення ЗаГальних 
ЗборІв аКцІонерІв 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «фІрма елІпС»
Повне найменування та 
місцезнаходження 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІРМА ЕЛІПС" (код ЄДРПОУ 19046619),
67725, Україна, Одеська область, Білгород-
Дністровський район, с. Салгани, 
вул. Шабська, 1 Б

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

17 квітня 2014 року, 15:00 год. Україна, Одеська 
область, Білгород-Дністровський район, с. 
Салгани, вул. Шабська, 1 Б, 2-й поверх, кабінет 
№ 1.

Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів 
для участі у загальних 
зборах

Час початку реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах - 14:30.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі 
у загальних зборах - 14:50.

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

11.04.2014 року

Перелік питань, що 
виносяться на голосу-
вання

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, 
голови та членів лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу Товариства.
3. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії 
(ревізора).
5. Затвердження висновків ревізійної комісії (реві-
зора) за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за результата-
ми фінансового року.
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності ак-
ціонерного товариства на 2014рік.
9. Про затвердження договорів (кредитного, за-
стави), що укладені з ПАТ «МАРФІН БАНК» (міс-
цезнаходження м.Іллічівськ, вул. Леніна, 28 код 
ЄДРПОУ 21650966, далі - Банк) на умовах, узго-
джених з Банком щодо отримання кредиту та 
передачу в заставу Банку майна, майнових прав, 
що належать Товариству на праві власності, та 
майна, що буде придбане Товариством в майбут-
ньому, з метою забезпечення виконання Товари-
ством зобов’язань за кредитним договором,

що укладений між Товариством та ПАТ «МАР-
ФІН БАНК», та підтвердження зобов’язань за 
договорами, що укладені з Банком.
10. Про підтвердження дій Директора Товари-
ства при підписанні кредитного договору, дого-
ворів застави, що укладені між Товариством та 
ПАТ «МАРФІН БАНК», та при підписанні інших 
документів, необхідних для отримання кредиту 
в ПАТ «МАРФІН БАНК».

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

З документами (матеріалами) до порядку денно-
го, під час підготовки до загальних зборів, можли-
во ознайомитись за адресою: 67725, Україна, 
Одеська область, Білгород-Дністровський район, 
с. Салгани, вул. Шабська, 1 Б, 2-й поверх, кабінет 
№ 1, (кабінет Директора; посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Директор ПрАТ "ФІР-
МА ЕЛІПС" - Андреєнков Олександр Євгенійо-
вич. Довідки за тел.: (04849) 6 08 07; 6 07 94

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – 
документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та на-
лежним чином оформлену довіреність. 

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

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 19099 19560
Основні засоби 9077 8415
Довгострокові фінансові інвестиції 567 567
Запаси 4353 4527
Сумарна дебіторська заборгованість 4432 5743
Грошові кошти та їх еквіваленти 345 157
Нерозподілений прибуток 14259 13003
Власний капітал 16551 15300
Статутний капітал 1300 1300
Довгострокові зобов'язання 470 837
Поточні зобов'язання 2078 3423
Чистий прибуток (збиток) 1301 1422
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 180 180

директор прат «фІрма елІпС» андреєнков олександр Євгенійович

приватне аКцІонерне товариСтво “фІрма елІпС”

 (код 00688054), місцезнаходження: 84546, Україна, Донецька область, 
Артемівський район, село Бахмутське, вулиця Вокзальна, будинок 11, по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся «16» квітня 2014 р. о 14.00 год. за адресою: 84546, Україна, донецька 
область, артемівський район, село бахмутське, вулиця вокзальна, 
будинок 11, адміністративна будівля, приймальня директора. 

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься 
16.04.2014 року з 13.00 до 13.45 по зазначеній адресі. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
10.04.2014р.

порядок денний:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Артемівський комбікормовий завод».
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товари-
ства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2013 р. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновок Ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії.

5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2013 рік.
7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2014 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

Товариством.
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами 

при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в ад-
міністративній будівлі у робочі дні, починаючи з 15.03.2014 р. по 16.04.2014 р. 

в робочий час з 09-00 год. по 12-00 год. Відповідальна особа – Єна Н.І. Те-
лефон для довідок: (0627) 44-93-53.

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «артемІвСьКий КомбІКормовий Завод»

 (тис. грн.)

найменування показника
період

2013 р. 2012 р.
Усього активів 990 1145
Основні засоби 713 751
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 79 77
Сумарна дебіторська заборгованість 197 317
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Нерозподілений прибуток -1173 -943
Власний капітал 279 279
Статутний капітал 1699 1699
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 29 101
Чистий прибуток (збиток) -84 -107
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 794 548 6 794 548
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

наглядова рада 
пат «артемІвСьКий КомбІКормовий Завод»

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «артемІвСьКий КомбІКормовий Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУблIчне аКцIонерне 

товариСтво «КороСтенСьКий Завод хIмIчноГо 
маШинобУдУвання»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00217679
3. Місцезнаходження емітента: 11500 Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Б. Хмельницького, буд.18
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 04142 41530 45764
5. Електронна поштова адреса емітента: khimmash@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.khimmash.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

За рiшенням Наглядової ради 12 березня 2014 року припиненi пов-
новаження члена правлiння Кирийчук Валентини Iванiвни (паспорт: 

ВМ № 551511 виданий Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй областi 05.08.1998) на підставі поданої Кирийчук В.І. за-
яви про припинення її повноважень як члена Правління Товариства. 
Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
правлiння перебувала з 02 квiтня 2012 року. Рiшення прийнято Нагля-
довою радою Товариства, Протокол № 3 вiд 12.03.2014 року. 
Васькiвський Микола Васильович (паспорт: ВМ № 139309 виданий Ко-
ростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 19.03.1996) 
обраний 12.03.2014 членом Правлiння Товариства на строк до 
02.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Про-
тяом останнiх 5 рокiв обiймав посади начальника управлiння якостi, 
начальника з виробництва. Рiшення прийнято Наглядовою радою То-
вариства, Протокол № 3 вiд 12.03.2014 року.

3. підпис 
Голова Правлiння Яценко Микола Васильович підтверджує достовір-

ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«реКламна аГенцІя «лІра»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 03150, м.Київ,  
вул. Червоноармійська, буд.66 Б, повідомляє, про проведення Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2014 року о 12.00 год. у при-
міщенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. ярославів вал, буд.26-б. 
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за 
місцем та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасни-
кам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що по-
свідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати дові-
реність, що посвідчує його повноваження, оформлене згідно чинного 
законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік, визначення основних напрямків діяль-
ності товариства на 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту дирекції.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2013 рік. 

4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14 квітня 2014 року. Акціонери можуть ознайомиться з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 в кабінеті Директора за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 
буд.26-Б, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх прове-
дення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми визначений Директор товариства Межировська Світлана Анатоліївна. 
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адре-
сою фактичного місцезнаходження Товариства. 

телефон: (044) 270-70-94.
основні показники фінансово – господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 955,5 590,7
Основні засоби 26,2 6,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 28,1 14,4
Сумарна дебіторська заборгованість 456,3 127,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 204,6 184,6
Нерозподілений прибуток 0,0 113,8
Власний капітал 115,9 303,5
Статутний капітал 30,0 30,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 839,6 287,2
Чистий прибуток (збиток) (7,7) 113,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом 

директор                      межировська С.а.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«деКа ІнШУренС» 

(код за ЄДРПОУ: 34357846, місцезнаходження: місто Київ, вули-
ця Олеся Гончара/Гоголівська, будинок  76/2, літера А) повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 14 квітня 2014 року о 13.00  год. у приміщенні офісу 
(каб.503) за адресою: місто Київ, вулиця олеся Гончара/Гоголів-
ська, будинок 76/2, літера а.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 12.00 до 
13.00 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: 
(044)  353  05  29.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 09 квітня 2014 року.

порядоК денний: 
1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Зміна місцезнаходження Товариства.
4. Надання повоноважень на проведення державної реєстрації 

зміни місцезнаходження Товариства.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні 

для проведення загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 11.00 
до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 
будинок 76/2 літера А, каб.503, а в день проведення загальних 
зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами визначена Началь-
ник управління юридичного супроводу  – Бражиненко Аліна 
Олександрівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних 
зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження 
Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Упо-
вноважений представник також повинен мати довіреність (або ін-
ший документ), що посвідчує його повноваження.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво «Житомир-

СьКе Шляхово-бУдІвельне УправлІння № 19»
(код за ЄДРПОУ 03449947, місцезнаходження - м. Житомир, вул. Корольова, 
буд. 21-б) повідомляє, що 29 квітня 2014 року в актовому залі ПрАТ «ШБУ 
№19» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд.21-б відбудуться за-
гальні збори акціонерів (надалі за текстом - загальні збори). початок загаль-
них зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться  
29 квітня 2014 року з 9.00 до 9.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

перелІК питань, Що виноСятьСя на ГолоСУвання
(порядоК денний):

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 2. 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-3. 

яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 4. 
рішення за наслідками його розгляду.

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 5. 
за наслідками його розгляду.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.6. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 7. 

роботи в 2013 році.
Про відкликання та обрання ревізора Товариства.8. 

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт та дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери під час під-
готовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий 
час в кабінеті відділі кадрів Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Король-
ва, 21-б на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового 
запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – директор Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається на 24 годину 23 квітня 2014 року.

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

найменування показника
період

Звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 4638 5242
Основні засоби 1194 1092
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 425 750
Сумарна дебіторська заборгованість 2024 2926
Грошові кошти та їх еквіваленти 181 21
Нерозподілений прибуток 236 528
Власний капітал 698 698
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 3695 3977
Чистий прибуток (збиток) 236 528
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8357 8357
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 27

приватне аКцІонерне товариСтво «КаЗанКІв-
СьКе хлІбоприймальне пІдприЄмСтво» (код ЄДРПОУ 
32100883, місцезнаходження: вул. Жовтнева, б. 40, ст. Казанка, Казанківський 
р-н, Миколаївська обл., 56000, Україна) повідомляє, що річні загальні збори 
товариства відбудуться 18 квітня 2014 р. о 10 год. 00 хв. Місце проведення 
зборів: зал засідань № 1 ПрАТ «Казанківське ХПП», вул. Жовтнева, б. 40,  
с. Казанка, Казанківський р-н, миколаївська обл., 56000, Україна.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 
09 год. 00 хв. по 09 год. 50 хв. в день проведення зборів за адресою про-
ведення загальних зборів.

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

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового 

складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
6. Обрання членів наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-
вариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року 
з дати проведення загальних зборів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії.

10. Обрання членів ревізійної комісії.
11. Затвердження положення про ревізійну комісію.

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

період
звітний попередній

Усього активів 3806 2900
Основні засоби 2140 2425
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 172 151
Сумарна дебіторська заборгованість 564 218
Грошові кошти та їх еквіваленти 861 40
Нерозподілений прибуток 594 1312
Власний капітал 1705 2423
Статутний капітал 1111 1111
Довгострокові зобов'язання 182
Поточні зобов'язання 1919 382
Чистий прибуток (збиток) -718 -1914
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 48 35

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо-
рів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал засідань 
№1 ПрАТ «Казанківське ХПП», вул. Жовтнева, 40, ст. Казанка, Казанківський 
р-н, Миколаївська обл., 56000, Україна. Відповідальна особа за надання до-
ступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготов-
ки до загальних зборів акціонерів – директор Лобода Борис Олексійович.

 (код ЄДРПОУ 32577534), місцезнаходження: 87042, Донецька область, Во-
лодарський район, с. Зоря, вул. Октябрьська, 10, повідомляє про проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «16» квітня 2014 р.  
о 08.00 год. за адресою: 87042, донецька область, володарський район, 
с. Зоря, вул. октябрьська, 10, адміністративна будівля, приймальня 
Голови правління.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «16» 
квітня 2014 року з 7.30 до 7.45 по зазначеній адресі. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10.04.2014 р.

порядок денний:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загаль-

них зборів акціонерів ПРАТ «ЮГ-АГРО».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік і затвердження основних напрямків діяльності 
Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Голови Правління.

3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2013 р. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Ревізора.

5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2013 рік.
7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2014 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

Товариством.
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами 

при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в прий-
мальні Голови Правління у робочі дні, починаючи з 15.03.2014 р. по 
16.04.2014 р. в робочий час з 09-00 год. по 12-00 год. Відповідальна особа – 
Овчаренко Л.А. Телефон для довідок: (06246) 2-55-68.

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представни-

приватне аКцІонерне товариСтво «ЮГ-аГро»
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кам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства.

наглядова рада прат «ЮГ-аГро»
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «ЮГ-аГро» (тис. грн.)

найменування показника період
2013 р. 2012 р.

Усього активів 23428,0 26187,0
Основні засоби 7741,0 5049,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12889,0 16779,0

Сумарна дебіторська заборгованість 2740,0 4296,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,0 13,0
Нерозподілений прибуток -3677,0 6333,0
Власний капітал 4168,0 14178,0
Статутний капітал 3309,0 3309,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 19260,0 12009,0
Чистий прибуток (збиток) -10010,0 -140,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000 5000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 95 107

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКртара»

(місцезнаходження Товариства: 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 136) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
23 квітня 2014 року о 9-й годині 15 хвилин за адресою: м. Київ,  
просп. перемоги, 136, актовий зал.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 23 квітня 2014 року з 9.00 до 
9.15 за місцем проведення зборів.

порядок денний:
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.2. 
Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів То-3. 

вариства.
Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської 4. 

діяльності Товариства у 2013 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 5. 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-6. 
господарської діяльності Товариства у 2013 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.7. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.8. 
Розподіл прибутку та збитків за 2013 р.9. 
Відкликання та обрання Голови Правління Товариства.10. 

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у 
зборах акціонерів – 24 година 17 квітня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного на підставі письмо-
вого запиту акціонери можуть за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 136, 
прим. 34, у бухгалтерії Товариства з 12 березня 2014 року з понеділка по 
п’ятницю, з 10-00 до 13-00, відповідальна особа – Солдатенко Ольга.

довідки за телефоном: 050-446-25-31.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат «УКртара»
(тис.грн.)

 найменування показника період
2012 2013

Усього активів 18237,0 17263,6
Основні засоби 36374,0 34437,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 45,0 39,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 2,8
Нерозподілений прибуток -614,0 -1892,2
Власний капітал 17482,0 16203,8
Статутний капітал 87,0 87,0
Довгострокові зобов'язання 752,0 1058,8
Поточні зобов'язання 2,0 -
Чистий прибуток (збиток) -248,0 -1278,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1745620 1745620
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

5 5

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво 
«пУСКоналадКа»

(Код за ЄДРПОУ 05418827), місцезнаходження: Житомирська обл.,  
м. Новоград-Волинський, вул. Ільїна, 6 А, повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2014 року за 
адресою: Житомирська обл., м. новоград-волинський, вул. Ільїна, 6 а 
(в кабінеті №1 директора товариства). Початок зборів об 11.00. Реєстрація 
учасників зборів проводитися 23 квітня 2014 року з 09.00 до 10.50 за міс-
цем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складається станом на 24-ту годину16 квітня 2014 року.

перелІК питань, Що виноСятьСя на ГолоСУвання 
(порядоК денний):

Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку про-2. 

ведення загальних зборів
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 3. 

звіту виконавчого органу, звіту Ревізора за 2013 р. Затвердження виснов-
ків Ревізора за 2013 рік.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.4. 
Розподіл прибутку (збитків) Товариства, отриманих за результатами 5. 

роботи в 2013 році.
6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товари-

ства.
7. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора 

Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою і членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних договорів

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково – довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки 
до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий 
час в приймальні директора Товариства за місцезнаходженням Товари-
ства на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового 
запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – директор товариства Бондарчук І.В.

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

найменування показника 2013 р. 2012 р.
Усього активів 576,5 553,0
Основні засоби 382,8 409,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 15,1 37,2
Сумарна дебіторська заборгованість 126,4 83,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 52,2 23,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7,7 -2,6
Власний капітал 525,6 533,3
Статутний капітал 144,4 144,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 50,9 19,7
Чистий прибуток (збиток) -7,7 -2,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 577 629 577 629 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394



63

№50, 14 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифIКацIЇ 

«ЗборІвГаЗ»
(далі – Товариство), місцезнаходження: Тернопільська обл., м.Зборів, 

вул..Набережна, 2, повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2014 року о 10-00год. за місцезнахо-
дженням Товариства: м.Зборів, вул.набережна,2 , актовий зал. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) 16.04.2013 з 9-00 год. до 9-45 год. за міс-
цем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах буде складається станом на 24-00 год. 10  квітня 2014 
року. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу, для 
представників акціонерів - доручення на право участі у зборах, оформлене 
відповідно до чинного законодавства. Акціонери мають право ознайомитись 
з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 8.00 до 17.00 год. за місцез-
находженням Товариства, у кабінеті голови правління, а у день проведення 
загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа – Баб’як Л.П. 
Довідки за тел. (03540) 2-26-66.

1.Обрання голови та членів лічильної комісії
2.Обрання  голови та секретаря загальних зборів. 
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
4.Звіт голови правління Товариства по підсумках фінансово-

господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Основіні напрямки розвитку на 2014 р. 

5.Звіт голови Наглядової ради за 2013 р. та прийняття рішення за на-
слідками  розгляду звіту.

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

7.Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збитків 
Товариства за 2013 р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 
2014 р.

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

ти ліквідаційної комісії.
10.Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.
11.Про встановлення строку для подання претензій кредиторів. 
12.Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кре-

диторами та акціонерами.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн) за 2012р (2013р): Усього активів 381 (391); Основні засоби  
96 (86); Довгострокові фінансові інвестиції 0(0); Запаси 24 (21); Сумарна 
дебіторська заборгованість 158 (210); Грошові кошти та їхні еквіваленти 
12 (2); Нерозподілений прибуток -1980 (-2008); Власний капітал -1974 
(-2002); Статутний капітал 5 (5); Довгострокові зобов’язання 0(0); По-
точні зобов’язання 2355 (2393); Чистий прибуток -11 (-28); Середньоріч-
на кількість акцій (шт) 494563 (494563); 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 
року 4 (4).
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ШановнІ аКцІонери! приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «нІКопольСьКий медІа – центр»

Приватне Акціонерне Товариство «Нікопольський медіа – центр», Дні-
пропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56, код ЄДРПОУ 
30755884, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 18 квітня 2014 року о 11. 00 за адресою: дніпропетров-
ська область, м. нікополь, вул. К. лібкнехта 113а, 2 кім. (3 поверх).

Реєстрація учасників проводиться 18 квітня 2014 року з 9. 45 до 10. 45 
за пред’явленням документа, що посвідчує особу, або доручення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  
18 квітня 2014 року складається на 24 годину 14 квітня 2013 року.

порядок денний:
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.2. 
Звіт Директора за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік. 3. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії за 2013 рік. Прийнят-4. 

тя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 5. 

2013 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку товариства чи визначен-6. 

ня порядку покриття збитків за підсумками 2013 року, затвердження стро-
ку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Акціо-
нери мають право внести пропозиції щодо порядку денного річних загаль-
них зборів акціонерів, але не пізніше як за 20 днів до дати їх скликання. 

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, якій ії вносить, кількість, типу належних йому акцій, 
змісту пропозиції, а у разі висунення кандидата до органів управління – 
кількість та типу акцій, що належать кандидату.

Ви можете довірити право участі у загальних зборах акціонерів своєму 
представнику. Доручення повинно бути посвідчено відповідно до чинного 
законодавства та доставлене поштою або пред’явлене до закінчення реє-
страції. 

З матеріалами порядку денного загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитися , звернувшись за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Нікополь, вул. К. Лібкнехта 113а,2 кім. (3 поверх) у робочі дні тижня з 
9-00 до 17-00 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів є Директор Това-
риства. телефон для довідок: (05662) 42922. 
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) *

найменування паказника Звітний 2013 попередній 2012
Усього активів 78,3 69,2
Основні засоби 8,4 27,7
Довгострокові фінінв
Запаси  0,4  -
Сумарна дебіт заборг 64,9 37,6 
Грошові кошти 4,6 3,9
Нероз приб (збиток) -1777,8 -1761,7
Власний капітал -286,8 -269,9
Статутний капітал 1454,4 1454,4
Довгострок забов  18,5  43,5
Поточні забовяз 322,9 321,2
Чистий прибуток -16,1 5,5
Середньоріч к-ть акцій 1454356 1454356
Чісельність працівн 7 14

* додаткова інформація
директор прат «нмц»                 Кутова в.л.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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 код ЄДРПОУ 05748890 (далі - Товариство), місцезнаходження Товари-
ства: 65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, повідомляє про проведення 
річних (чергових) загальних зборів акціонерів.
Дата, час та місце (із зазначенням 
номера кімнати, офісу або залу, 
куди  мають  прибути  акціонери) 
проведення загальних зборів:

Дата:  16.04.2014 року
Час: 14.00
Місце: за місцезнаходженням 
Товариства, приміщенні заводо-
управління, кабінет №  202.

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

10.04.2014 року. Станом на 24 
годину за три робочих дні до дня 
проведення  загальних зборів.

Час початку і закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у загальних 
зборах:

Час початку реєстрації 13.00
Час закінчення реєстрації 13.50 
Реєстрація проводиться у день 
проведення загальних зборів за 
місцем їх проведення.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним (порядок денний зборів):

Призначення головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.1. 
Припинення повноважень складу лічильної комісії  та обрання нового 2. 

складу лічильної комісії.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, за-3. 

твердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
Затвердження звіту Правління про результати фінансово-4. 

господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішень за 
наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності То-
вариства на 2014 рік.

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та при-5. 
йняття рішень за наслідками розгляду звіту.

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

Затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств То-7. 
вариства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.8. 
Затвердження рішень Наглядової ради та Правління прийняті ними у 9. 

період між Зборами.
Прийняття  рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію дочір-10. 

ніх підприємств,філій,представництв Товариства.Затвердження змін до  
статутів дочірних підприємств. 

Про порядок покриття збитків за підсумками фінансово-господарської 11. 
діяльності за 2013 рік. Затвердження планового нормативу відрахування з 
чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результата-
ми діяльності у 2014 році.

Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Наглядової 12. 
ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 13. 
договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

Обрання Голови Наглядової ради Товариства.14. 

Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Ревізійної ко-15. 
місії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.16. 
Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.17. 
Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Правління То-18. 

вариства.
Обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.19. 
Розгляд питання життєдіяльності товариства у сформованій 20. 

політико-економічної ситуації.
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСьКоЇ дІяльноСтІ 

пІдприЄмСтва (тис. грн.)

найменування показника Звітний 
2013 рік

попередній 
2012 рік

Усього активів 52822 58143
Основні засоби 42850 48361
Довгострокові фінансові інвестиції 797 811
Запаси 5783 5465
Сумарна дебіторська заборгованість 3143 3137
Грошові кошти та їх еквіваленти 59 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 44782 45005
Статутний капітал 35561 35561
Довгострокові зобов'язання - 15
Поточні зобов'язання 8040 13123
Чистий прибуток (збиток) -223 -6609
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5926672 5926672
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 72 143

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами 
рішень з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці (кабінет №307), а 
в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Акціонер 
до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного. Бєланова Олена Володими-
рівна, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Для реєстрації акціонеру необхідно при собі мати документ, якій посвід-
чує особу (паспорт); представнику акціонера - паспорт та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством.

Адреса та телефон для довідок:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ»: 
65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, Телефон: (048) 7965159, обрана 
емітентом депозитарна установа - ТОВ «ПОРТФЕЛЬНІЙ ІНВЕСТОР»  
тел. (048)7190513.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова правління В.Г. Заремба

Голова правління             Заремба василь Григорович М.П.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «одеСьКий Завод радІально-Свердлильних верСтатІв»,

Директор прат «хІмеКСІ» (надалі – Товариство), код за 
ЄДРПОУ 23737832, місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чесь-
ка,  1/22, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 18 квітня 2014 року о 12:00 за адресою 
м.  Київ, пр-т відрадний, 95-б.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства від-
будеться 18.04.2014 року з 11:30 до 11:55 за адресою м. Київ, пр-т  Від-
радний, 95-Б на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 
24  годину 14.04.2014  р.

З необхідними документами акціонери можуть ознайомитися в ро-
бочі години з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, пр-т Відрадний, 95. 
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами  – директор Терещенко Л.Г.

Довідки за телефоном: (044)497-16-50.

порядок денний:
1. Затвердження річного звіту товариства.
2. Розподіл прибутку товариства, утвореного за 2013 рік.
3. Попереднє схвалення значних правочинів (надання попередньої 

згоди на укладання) значних правочинів, які можуть виникати протя-
гом 2014 року.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, 
щодо діяльності товариства у 2013 році.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 49 331 51 270
Основні засоби 12 140 13 095
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10 621 13 337
Сумарна дебіторська заборгованість 25 503 23 806
Грошові кошти та їх еквіваленти 100 -
Нерозподілений прибуток 16 364 12 401
Власний капітал 49 49
Статутний капітал 20 20
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 32 898 38 800
Чистий прибуток (збиток) 3 963 5 992
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 000 2 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 47

директор прат «хІмеКСІ»  терещенко л.Г.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«епоС2011»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх 
порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 
акціонерне товариство «ЕПОС2011» (далі – Товариство), 04050, м. Київ, 
вул. Глибочицька, 28.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 24 квіт-
ня 2014 року о 12.00, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28, 3 поверх, 
кабінет Генерального директора.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах:

з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 24 квітня 2014 року. При собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додат-
ково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.04.2014 р.

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

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, 1. 
обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-2. 
ність Товариства за 2013 рік та завдання на 2014 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства3. 
Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.4. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 6. 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 7. 

звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 8. 

які можуть вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2013 рік.

Про відкликання та обрання Генерального директора Товариства.9. 
Про відкликання та обрання членів та Голови Наглядової ради То-10. 

вариства.
Про відкликання та обрання Ревізора Товариства.11. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

 (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 895 1029
Основні засоби 3975 3975
Довгострокові фінансові інвестиції  -
Запаси 250 234
Сумарна дебіторська заборгованість - 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 66
Нерозподілений прибуток (збиток) (1469) (1188)
Власний капітал -901 -620
Статутний капітал 276 276
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1749 1602
Чистий прибуток (збиток) (239) (409)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2760 2760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

39 36

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, ро-
бочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – кабінеті Генерального 
директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний дирек-
тор Малиновська Людмила Василівна. 

тел. для довідок: (044) 483-04-95.
наглядова рада товариства

повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

пУблІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «фІрма «беверС»

(надалі - Товариство)
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акці-

онерне товариство «Фірма «Беверс»; місцезнаходження: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Воровського 12, 13300, код ЕДРПОУ 00222166.

Дата, час, та місце проведення загальних зборів: 16 квітня 2014 року 
об 11:00 за адресою: Житомирська обл., м. бердичів, вул. воровсько-
го 12 (технічний кабінет 2-й поверх інженерного корпусу).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах - 10-00 год. 
Час закінчення реєстрації о 10-55 годин.

Дата складення переліку акціонерів,які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 10 квітня 2014 року за три робочих 
дня до проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного ак-
ціонера.

порядоК денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 

2013 рік, основні напрямки фінансово господарської діяльності на 2014 рік 
та його затвердження.

3. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та його затвердження.
5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи у 2013 році, затвердження порядку розподілу 
прибутку на 2014 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Правління Това-
риства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової Ради 
Товариства. Обрання голови та членів Наглядової Ради. Затвердження 
умов договорів з головою на членами Наглядової Ради. Визначення особи 
уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та 
членами Наглядової Ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії 
Товариства. Обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов 
договору з головою та членами Ревізійної комісії. Визначення уповнова-
женої особи на підписання від імені Товариства договору з головою та 
членами Ревізійної комісії.

10. Про затвердження договорів заключених в 2013 році.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства пат «фірми «беверс» за 2013 рік 

найменування показника період ( тис. грн.)
звітний попередній

Усього активів 11921 15962
Основні засоби 3145 3597
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8428 11804
Сумарна дебіторська заборгованість 9 41
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 20
Нерозподілений прибуток 9908 13678
Власний капітал 10487 14257
Статутний капітал 285 285
Довгострокові зобов'язання 78 78
Поточні зобов'язання 1158 1346
Чистий прибуток (збиток) -461 -342
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1140000 1140000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

26 37 

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
пері

- -

Для участі в зборах при собі мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу, а для представників акціонерів оформлене належним чи-
ном доручення на передачу їм права голосу на загальних зборах акціоне-
рів. Ознайомитися з усіма матеріалами, що стосуються порядку денного 
зборів, а також прав і обов’язків акціонерів, можна в приймальні ПАТ «Фір-
ми «Беверс» 2-й поверх заводоуправління за адресою: м. Бердичів, вул. 
Воровського, 12, особою відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами є Закревська Я.М. 

телефон для довідок (04143) 2-64-95, 2-20-47, 2-10-19.
Голова правління       Стецюк а.в.
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НАГЛЯДОВА РАДА
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«ГоЩанСьКий Завод продтоварІв»
(код ЄДРПОУ – 00379413, місцезнаходження – 35400, Рівненська об-

ласть, смт. Гоща, вул. Рівненська, 19) повідомляє про скликання річних 
(чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться «22» квітня  
2014 року о 12.00 год. за адресою: рівненська область, смт. Гоща, 
вул. рівненська, 19 (приміщення адмінбудинку, актова зала (к.№1)).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину «15» квітня 2014 року.

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

Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2013 рік.

Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту 4. 
Наглядової ради Товариства.

Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту 5. 
Ревізора Товариства.

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Това-6. 
риства за 2013 рік

Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.7. 
Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством 8. 

протягом 2013 року.
Обрання Наглядової Ради.9. 
Обрання Ревізора.10. 
Обрання директора.11. 

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

найменування показника
період 

Звітний
(2013 рік)

попередній
(2012 рік)

Усього активів 6204,7 5049,4
Основні засоби 1513,8 1408,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2944,2 2530,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1603,1 995,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 141,5 63,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 537,1 205,9
Власний капітал 2269,9 1939,6
Статутний капітал 5,6 5,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3934,8 3109,8
Чистий прибуток (збиток) 331,2 201,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22267 22267
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)

25 24

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загаль-
них зборів – 22 квітня 2014 року з 11.30 год. до 11.45 год. за місцем 
проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб - 
документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених пред-
ставників фізичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує особу 
(паспорт), та довіреність оформлену згідно з вимогами чинного зако-
нодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до за-
гальних зборів у робочі дні (крім п´ятниці, суботи та неділі ) з 10.00 до 
15.00 год. за місцезнаходженням товариства: 35400, Рівненська об-
ласть, смт. Гоща, вул. Рівненська, 19, кабінет директора (к.№2) та в 
день проведення загальних зборів акціонерів.

Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – директор Гончар Любов Валентинiвна.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних збо-
рів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: ((03650) 2-17-53.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законом.

Голова наглядової ради                     вознюк борис павлович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІнСтитУт паперУ»

(місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7) повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів Товариства (далі за-
гальні збори):

місце проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 
кімната № 117.

дата та час проведення загальних зборів – 15 квітня 2014 року  
об 10:00 годині;

місце реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –  
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кімната № 117;

час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 
9 год. 30 хв. 15 квітня 2014 року;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 
9 год. 50 хв. 15 квітня 2014 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 09 квітня 2014 року.

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

Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведен-1. 
ня загальних зборів Товариства.

Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів.2. 
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-3. 

ності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2014 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.4. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.6. 
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за  7. 

2013 рік.
Про виплату дивідендів.8. 

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 01133, м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/7, кімната № 117 з 10-00 до 13-00 години за попере-
днім записом по тел. /044/ 284-78-29. Відповідальна особа за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення 
загальних зборів – Зубарєв Геннадій Кузьмич, Директор Товариства.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати 
лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Зако-
ном України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства.

довідки за телефоном: (044) 284-78-29.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ат «ІнСтитУт паперУ» (тис.грн.)

найменування показника
період

Звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 52276 46403
Основні засоби (первісна вартість) 49724 41539
Довгострокові фінансові інвестиції 6500 6500
Запаси 3 2
Сумарна дебіторська заборгованість 5579 6107
Грошові кошти та їх еквіваленти 189 2
Нерозподілений прибуток 6 2
Власний капітал 34999 35543
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання 7000 0
Поточні зобов’язання 10277 10860
Чистий прибуток (збиток) 6 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60000 60000
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 48

наглядова рада ат «ІнСтитУт паперУ»
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Інформація для публікації та персонального повідомлення 
кожного акціонера

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«втормет»

(код ЄДРПОУ 00190644), що знаходиться за адресою: Україна, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 64, повідомляє Вас, що 
чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2014 року о 
14.00 годині за адресою: Україна, одеська обл., м. одеса, 21-й кі-
лометр Старокиївського шосе, 47 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 
13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що 
посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право 
участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства 
України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 14 квітня 2014 року.

порядок денний:
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів То-1. 

вариства.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-2. 

риства.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-3. 

рів Товариства.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-4. 

ності Товариства за 2013 рік.
Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-5. 

ками розгляду звіту наглядової ради.
Звіт ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків 6. 

Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства 
у 2013 році.

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

за 2013 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 9. 
2014 рік.

Надання попереднього схвалення значних правочинів, що бу-10. 
дуть вчинятися Товариством.

Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства.11. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-12. 

муться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Затвердження положення про наглядову раду Товариства.13. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат «втормет» (тис.грн.)

найменування показника
період

звітній попере-
дній

Усього активів 192 300 227 925
Основні засоби 147 214 176 965
Довгострокові фінансові інвестиції - 37 890
Запаси 1 857 2 683
Сумарна дебіторська заборгованість 39 612 5 741
Грошові кошти та їх еквіваленти - 37
Нерозподілений прибуток -35 983 - 30 727
Власний капітал 140 824 169 233
Статутний капітал 1 531 1 531
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 85 775 87 251
Чистий прибуток (збиток) -5 256 2 698
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 531 000 1 531 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

114 140

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки 
до чергових Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по 
п’ятницю з 8:00 до 17:00 години, за адресою: м. Одеса, 21-й кілометр 
Старокиївського шосе, 47, кімната гол. бухгалтера.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – гол. бухгалтер.

телефон для довідок: (048) 750-49-73.
правління пат «втормет»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОМЕГА БАНК» (далі – Банк) 

(04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, ЛІТЕРА В) оголошує 
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2014 року за адре-
сою: Україна, 04080, м. Київ, вул. новокостянтинівська, 18, лІтера в,  
7 поверх, кімната 721, об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:20 до 
10:50 за місцем проведення Річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації необхідно мати:
- документ, що засвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі в Річних Загальних зборах акціонерів, 

оформлену відповідно до чинного законодавства (для представників акціо-
нерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах 
акціонерів Банку, складається станом на 24 годину 14.04.2014 року за три 
робочих дні до дня проведення Річних Загальних зборів акціонерів у поряд-
ку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

порядок денний річних Загальних зборів:
Про обрання Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів 1. 

ПАТ «ОМЕГА БАНК».
Про затвердження регламенту проведення Річних Загальних зборів 2. 

акціонерів ПАТ «ОМЕГА БАНК».
Про розгляд та затвердження річного фінансового звіту та річних ре-3. 

зультатів діяльності ПАТ «ОМЕГА БАНК» за 2013 рік.
Про розгляд та затвердження звітів і висновків зовнішніх аудиторів 4. 

ПАТ «ОМЕГА БАНК» за 2013 рік.
Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків зо-5. 

внішніх аудиторів ПАТ «ОМЕГА БАНК» за 2013 рік.
Про звіт Правління ПАТ «ОМЕГА БАНК» за 2013 рік та прийняття рі-6. 

шення за наслідками його розгляду.
Про звіт Спостережної Ради ПАТ «ОМЕГА БАНК» за 2013 рік та при-7. 

йняття рішення за наслідками його розгляду.
Про звіт та висновок Ревізійної Комісії ПАТ «ОМЕГА БАНК» за 2013 8. 

рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ОМЕГА БАНК» за 2013 рік.9. 

Акціонери у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні 
товариства», можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
Річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням та у робочі годи-
ни Банку: 04080, Україна, м Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, ЛІТЕРА В, 
7 поверх, кімната 721 ПАТ «ОМЕГА БАНК», (понеділок - четвер з 9:00 до 
18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45), а в день проведення Річних Загальних 

зборів акціонерів – також у місці їх проведення.
Документи надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його 

письмового запиту, що подається у порядку передбаченому Законом Укра-
їни «Про акціонерні товариства». В день проведення Річних Загальних збо-
рів акціонерів документи надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх 
проведення без попереднього письмового запиту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Усачова Тетяна Віталіївна. Контактний 
телефон: (044) 590-00-00.

Телефон для довідок: (044) 590-00-00 (вн.98291), контактна особа – 
Нонко Оксана Михайлівна.

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 725 643 2 706 764
Основні засоби, нематеріальні активи 
та інвестиційна нерухомість

22 480 234 833

Довгострокові фінансові інвестиції - 13 863
Запаси 281 315
Сумарна дебіторська заборгованість 267 923 311 053
Грошові кошти та їх еквіваленти 427 219 222 876
Нерозподілений прибуток (5 674 679) (5 864 548)
Власний капітал 107 519 (355 798)
Статутний капітал (з урахуванням 
впливу гіперінфляції)

5 759 027 5 449 027

Довгострокові зобов'язання 262 171 942 314
Поточні зобов'язання 355 953 2 120 248
Чистий прибуток (збиток) 194 433 (1 613 155)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 575 092 766 200 544 092 766 200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників в еквіваленті по-
вної зайнятості на кінець періоду (осіб) 

95 249

* Зазначена вище інформація наведена виходячи із попередніх даних, не 
є остаточною і може бути скоригована, зокрема, за наслідками завершення 
проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим звертаємо увагу на те, 
що зазначена вище інформація може відрізнятися від показників, які можуть 
бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

З повагою, Голова правління пат «омеГа банК»     Усачова т.в.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «омеГа банК»

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 22 квітня 2014 року о 16 год. 
за адресою: 33005, м. рівне вул. боярка, 28 (приміщення адмінбудинку, 
кабінет № 2 (кабінет директора)).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 15 квітня 2014 р.

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

ра про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Нагля-4. 

дової ради Товариства за 2013 рік.
Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-5. 

ра Товариства за 2013 рік.
Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 6. 

за 2013 рік.
Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.7. 
Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протя-8. 

гом 2013 року.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2013 р. (тис. грн.)

найменування показника
період 

Звітний
(2013 рік)

попередній
(2012 рік)

Усього активів 2192 2160
Основні засоби 1404 1484,0

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 90,0 90,0
Сумарна дебіторська заборгованість 643 557
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 311 284
Власний капітал 2163 2137
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 28 23
Чистий прибуток (збиток) 27 -140
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20866 20866
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних збо-
рів - 22.04.2014р. з 15.30 год. по 15.45 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб - доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фі-
зичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт), та дові-
реність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

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

телефон для довідок: (03622) 5-91-98.
директор прат «рівнеспортеК»   леонов володимир олександрович

приватне аКцІонерне товариСтво «рІвнеСпортеК»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «преміум»

Повне найменування акціонерного товариства: Публічне акціонерне то-
вариство «Комерційний банк «Преміум» (надалі за текстом – Банк,  
ПАТ «КБ «Преміум»).

Місцезнаходження Банку: 01014, Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.
Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів: 18 квітня 

2014 року о 14-00 за адресою: 01014, Україна, м. Київ, вул. бастіонна, 
1/36, приміщення пат «Кб «преміум», перший поверх, кабінет Голови 
правління пат «Кб «преміум».

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах акціонерів: Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для 
участі у Загальних зборах акціонерів Банку – 12 година 30 хвилин 18 квітня 
2014 року за місцем їх проведення. Час закінчення реєстрації акціонерів (їх 
представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Банку – 13 година 
30 хвилин 18 квітня 2014 року за місцем їх проведення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати до-
кументи, що посвідчують особу (паспорт), а представникам акціонерів, крім 
документу, що посвідчує особу (паспорту), необхідно мати довіреність на 
право участі у Загальних зборах акціонерів Банку, оформлену відповідно 
до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів: станом на 24 годину 00 хвилин 14 квітня 2014 року.

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

Про обрання членів Лічильної комісії.1. 
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 2. 

акціонерів ПАТ «КБ «Преміум».
Затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Преміум» за 2013 рік.3. 
Розподіл прибутку і збитків ПАТ «КБ «Преміум» за 2013 рік.4. 
Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «КБ «Преміум» та прийняття 5. 

рішення за наслідками розгляду звіту.
Розгляд звіту Правління ПАТ «КБ «Преміум» та прийняття рішення за 6. 

наслідками розгляду звіту.
Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Преміум» та прийняття рі-7. 

шення за наслідками розгляду звіту.
Затвердження річного звіту ПАТ «КБ «Преміум», розгляд аудитор-8. 

ського висновку (звіту) ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-аудит» щодо пере-
вірки фінансового звітного 2013 року та затвердження заходів за результа-
тами його розгляду.

Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «КБ 9. 
«Преміум» (її попереднього складу).

Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «КБ «Преміум» затвер-10. 
дження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, 
встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради 
ПАТ «КБ «Преміум».

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ 11. 
«Преміум» (її попереднього складу).

Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Преміум».12. 

Внесення змін до статуту ПАТ «КБ «Преміум» шляхом викладення його 13. 
в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КБ «Преміум».

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ 14. 
«Преміум» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової 
редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «Преміум».

Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ «Пре-15. 
міум» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової ре-
дакції Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ «Преміум».

Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «КБ «Преміум» 16. 
шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції 
Положення про Правління ПАТ «КБ «Преміум».

Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КБ «Пре-17. 
міум» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової ре-
дакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КБ «Преміум».

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 18. 
ПАТ «КБ «Преміум» протягом одного року з дати прийняття рішення про це 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «КБ «Преміум».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «Кб «преміум» (тис. грн.) за 2013 рік

найменування показника період
звітний 2013 попередній 2012

Грошові кошти та їх еквіваленти 180 248 184 528
Кошти в інших банках 125 961 12 276
Кредити і аванси клієнтам 506 485 325 659
Інші активи 2 727 165
Основні засоби та нематеріальні активи 31 263 30 669
Всього активи 846 684 553 297
Заборгованість перед банками 143 268 111 665
Кошти клієнтів 434 366 162 257
Інші зобов’язання 4 552 6 792
Всього зобов’язань 582 186 280 714
Випущені акції 260 000 260 000
Прибуток поточного року 2 580 20 622
Всього капітал 264 498 272 583
Всього зобов’язання та капітал 846 684 553 297

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів: акціонери 
(їх представники) мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 01014, 
Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, приміщення ПАТ «КБ «Преміум», пер-
ший поверх, кабінет Голови Правління ПАТ «КБ «Преміум», в робочі дні: з 
понеділка по четвер з 9 годин 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин, а в п’ятницю 
з 9 годин 00 хвилин до 16 годин 45 хвилин, а в дату проведення річних За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Преміум» - в місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх 
представників) з документами: Голова Правління ПАТ «КБ «Преміум» Пер-
вак Леонід Миколайович.

тел. (044) 390-54-28.
Голова Спостережної ради 
пат «Кб «преміум»                            думчев Сергій олександрович

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «КомерцІйний банК «премІУм»

Шановний акціонере!
ПрАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ «ІС-

КРА», що знаходиться за адресою: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул. С. Наливайка, 1 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів від-
будуться 16 квітня 2014 р. о 14 год. 00 хв., в приміщенні актової зали за 
адресою: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. С. Наливайка, 1. Реєстрація 
акціонерів відбуватиметься 16 квітня 2014 р. з 13.00 год. до 14.00 год. за 
переліком акціонерів складеним на 10 квітня 2014 року. Порядок денний: 
1). Про вибори голови та секретаря зборів ПрАТ завод «Іскра»; 2). Про об-
рання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів акціонерів 
ПрАТ завод «Іскра»; 3). Про затвердження регламенту проведення зборів 
акціонерів ПрАТ завод «Іскра»; 4). Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту; 5). Звіт Ревізійної комісії Товариства про результа-
ти перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту; 6). Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту; 7). Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2013 рік (балансу та звіту про фінансо-
ві результати діяльності Товариства за 2013 р.); 8). Розподіл прибутку Това-
риства за 2013 рік; 9). Затвердження програми діяльності Товариства на 
2014 рік. Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: 
- Документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт); 
- доручення на право участі в загальних зборах (для фізичних осіб завірені 
нотаріально). Ознайомлення з документами, що пов'язані з питаннями 

включеними до порядку денного можна за адресою м. Здолбунів,  
вул. С. Наливайка, 1 (2 поверх, бухгалтерія) в робочі дні з 08:00  
до 16:00 год., а в день проведення зборів з 09:00 до 12:00 год. Відповідаль-
на особа: головний бухгалтер – Новосельська А. А.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ завод «Іс-
кра» за 2012 р. (тис.грн.)

Усього активів – 7312, Основні засоби – 1130, Довгострокові фінансові 
інвестиції – 14, Запаси – 1474, Сумарна дебіторська заборгованість – 4619, 
Грошові кошти та їх еквівалент – 0, Нерозподілений прибуток - 848, Власний 
капітал – 3263, Статутний капітал – 91, Довгострокові зобов’язання – 0, По-
точні зобов’язання – 4049, Чистий прибуток (збиток) - 848, Середньомісячна 
кількість акцій (шт.) – 905900, Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) – 0, Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 57.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ завод «Іс-
кра» за 2013 р. (тис.грн.)

Усього активів – 7067, Основні засоби – 1149, Довгострокові фінансові 
інвестиції – 14, Запаси – 1228, Сумарна дебіторська заборгованість – 
3951, Грошові кошти та їх еквівалент – 611, Нерозподілений прибуток - 
797, Власний капітал – 3806, Статутний капітал – 91, Довгострокові 
зобов’язання – 0, Поточні зобов’язання – 3261, Чистий прибуток (збиток) 
- 797, Середньомісячна кількість акцій (шт.) – 905900, Кількість власних 
акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – 0, Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб) – 58.

Голова правління прат завод «Іскра»                     фурманчук в. І.

прат «ЗдолбУнІвСьКий Завод плаСтмаСових виробІв «ІСКра»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про виникнення особливої інформації
Повне найменування емітента: пУблІчне аКцІонерне товари-

Ство «КСГ банК»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19364584
Міжміський код та телефон, факс: (044) 207-90-07
Електронна поштова адреса: y.yaruhin@ksgbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ebrf.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
11.03.2014 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КСГ БАНК» прийнято рішення про переведення Клена 
Андрія Вікторовича з посади Голови Правління на посаду Заступника 
Голови Правління, члена Правління ПАТ «КСГ БАНК» та призначено 
на посаду Голови Правління ПАТ «КСГ БАНК», з дати затвердження 
його кандидатури на зазначену посаду Національним банком України, 
Блозовського Олега Михайловича. На час затвердження Національ-
ним банком України Блозовського Олега Михайловича на посаду Го-
лови Правління ПАТ «КСГ БАНК», тимчасове виконання обов’язків 
Голови Правління Банку покладено на заступника Голови Правління, 
члена Правління ПАТ «КСГ БАНК» Клена Андрія Вікторовича.

Звільнено:
- Голову Правління ПАТ «КСГ БАНК» Клена Андрія Вікторовича, пас-

порт серії СН №938280, виданого Ленінградським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 15 вересня 1998 року, часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 15 листопада 2012 року.

Призначено, з дати затвердження його кандидатури на зазначену 
посаду Національним банком України:

- Голову Правління ПАТ «КСГ БАНК» Блозовського Олега Михайло-
вича, паспорт серії КА №177980, виданого Золочівським РВ УМВС 
України у Львівській обл. 13 листопада 1996 року, часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї 
діяльності: заступник начальника відділу, головний спеціаліст відділу 
соціально-економічного розвитку, комерційний директор, директор фі-
лії, начальник управління філіальної мережі, начальник управління 
розвитку мережі, керівник проекту управління фінансових активів та 
залучених ресурсів, заступник директора дирекції банківського стра-
хування головного офісу, керівник служби виконавчого директора, 
радник Голови Правління, начальник управління координації та розви-
тку регіональної мережі, начальник управління координації та аналізу 

діяльності регіональної мережі. Особу призначено на невизначений 
строк.

Призначено:
- Заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «КСГ БАНК» 

Клена Андрія Вікторовича, паспорт серії СН №938280, виданого Ле-
нінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 вересня 1998 року, част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала 
протягом своєї діяльності: економіст відділу валютних операцій, на-
чальник відділу валютних операцій, головний контролер-ревізор 
контрольно-ревізійного відділу банку, провідний ревізор управління 
ревізій, провідний економіст сектору контролю та інспектування відді-
лу банківських установ управління валютного контролю та ліцензуван-
ня департаменту валютного регулювання, начальник валютного 
управління, директор філіалу, заступник начальника відділу по роботі 
з філіалами та розвитку регіональної мережі, Заступник Голови Прав-
ління, радник Президента, радник Голови Правління, Голова Правлін-
ня, з 12 березня 2014 року – Заступник Голови Правління, член Прав-
ління ПАТ «КСГ БАНК». Особу призначено на невизначений строк.

Призначено, на час затвердження Національним банком України 
кандидатури на посаду Голови Правління Банку:

- Виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «КСГ БАНК» Клена 
Андрія Вікторовича, паспорт серії СН №938280, виданого Ленінград-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 вересня 1998 року, часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протя-
гом своєї діяльності: економіст відділу валютних операцій, начальник 
відділу валютних операцій, головний контролер-ревізор контрольно-
ревізійного відділу банку, провідний ревізор управління ревізій, провід-
ний економіст сектору контролю та інспектування відділу банківських 
установ управління валютного контролю та ліцензування департамен-
ту валютного регулювання, начальник валютного управління, дирек-
тор філіалу, заступник начальника відділу по роботі з філіалами та 
розвитку регіональної мережі, Заступник Голови Правління, радник 
Президента, радник Голови Правління, Голова Правління, з 12 берез-
ня 2014 року – Заступник Голови Правління, член Правління ПАТ «КСГ 
БАНК». Особу призначено на посаду виконуючого обов’язки Голови 
Правління ПАТ «КСГ БАНК» до дати затвердження Національним бан-
ком України Блозовського Олега Михайловича на посаду Голови Прав-
ління ПАТ «КСГ БАНК».

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

в.о. Голови правлінняпат «КСГ банК»                       а.в. Клен

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «КСГ банК»

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «днІпро-
ваЖпапІрмаШ Ім. артема» (місцезнаходження: 49034,  
м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 98) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоць-
кого, 98, актовий зал;

дата та час проведення загальних зборів – 17 квітня 2014 року  
о 13 год. 00 хв.;

місце проведення реєстрації акціонерів – м. дніпропетровськ, вул. бі-
лостоцького, 98, хол;

час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –  
12 год. 00 хв. 17 квітня 2014 року; час закінчення реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах – 12 год. 45 хв. 17 квітня 2014 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 11 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення за-1. 

гальних зборів.
Обрання Голови та секретаря загальних зборів.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 3. 

Товариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності То-
вариства на 2014 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.4. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.6. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-7. 

ства за 2013 рік.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів акціо-

нери можуть ознайомитися за адресою: 49034, м. Дніпропетровськ,  
вул. Білостоцького, 98, кім.1 з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 год. за 

попереднім записом по тел. /0562/ 26-63-25. Відповідальна особа за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загаль-
них зборів – Тесленко Ірина Володимирівна. Для участі у зборах акціоне-
рам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства.

довідки за телефоном: /0562/ 26-63-25
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 40692 41101
Основні засоби 20439 21436
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 7569 7502
Сумарна дебіторська заборгованість 1377 951
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 48
Витрати майбутніх періодів 3262 3209
Нерозподілений прибуток -12850 -5216
Власний капітал 2190 9601
Статутний капітал 223 223
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 38502 31277
Чистий прибуток(збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 446260 446260
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 186 244

пат «дніпроважпапірмаш ім. артема»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ 
прат «Золотий Каравай»

Виконавчий орган Товариства повідомляє Вас про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ» (10005, м. Житомир, вул. Радонова,11, 
код ЄДРПОУ 34774998), що відбудуться об 11.00 годині 28 квітня 
2014 року в актовому залі хлібозаводу № 3 за адресою: 10005,  
м. Житомир, вул. радонова, 11. Реєстрація акціонерів буде прово-
дитись у день проведення зборів за вказаною адресою з 10.45 годин 
до 11.00 годин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, встановлюється станом на 24.00 годи-
ну 22 квітня 2014 року.

порядок денний:
1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за  

2013 рік.
2. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік з ураху-

ванням вимог чинного законодавства України.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення осно-
вних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

4. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товари-

ства, обрання членів Наглядової ради Товариства; про затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними; вста-
новлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради.

7. Звіт та висновки Ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

8. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
9. Про укладення Товариством договорів купівлі-продажу, застави, 

іпотеки, кредитних та інших договорів, у т.ч. укладання значних угод 
та угод, в яких є зацікавленість.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, 
особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть озна-
йомитись в канцелярії Товариства за адресою: 10005, м. Житомир, 
вул. Радонова, 11. Посадова особа товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний дирек-
тор Товариства. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів 
приймаються у письмовому вигляді за адресою: 10005, м. Житомир, 
вул. Радонова, 11.

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

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 37345 67401
Основні засоби 29277 58819
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 286 678
Сумарна дебіторська заборгованість 6112 5639
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 71
Нерозподілений прибуток -83472 -49889
Власний капітал -80645 -47062
Статутний капітал 1800 1800
Довгострокові зобов’язання 0 7
Поточні зобов’язання 117990 114453
Чистий прибуток (збиток) -33583 -32788
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1800 1800

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

9 14

При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів 
акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що по-
свідчує його особу (паспорт). Для представника акціонера додатково 
для цього мати довіреність на право представляти інтереси акціоне-
ра, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКрпроммаШСервІС»

(місцезнаходження товариства згідно установчих документів: 13420, 
Україна, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, пр. Садовий, 2, 
код ЄДРПОУ - 02133194) повідомляє про скликання щорічних чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 15 квітня  
2014 року з початком о 12.00 за адресою товариства: Житомирська обл., 
Андрушівський р-н, с. Івниця, пр. Садовий, 2, адмінбудинок, каб.№4. Реє-
страція учасників зборів з 11.30 до 11.55 в день та за місцем проведення 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину 09 квітня 2014 р.

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

Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та за-1. 
твердження процедурних питань.

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 2. 
за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Ревізора за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками роз-3. 
гляду звіту.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.4. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 5. 

2013 р., з урахуванням вимог, передбаченим законом.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходжен-
ням товариства: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, пр. Са-
довий, 2, каб.№4, у робочі дні з 15-00 до 17-00 години, відповідальна осо-
ба – директор Матіїшен В.М. Для участі у зборах при собі мати документ, 
що посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам акціонерів – пас-
порт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства.

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

найменування показника
Звітний 
період,
2013 рік

попередній 
період, 
2012 рік

Усього активів 429,4 508,4
Основні засоби 184,0 209,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 43,9 61,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 26,9 65,0
Нерозподілений прибуток -171,9 -115,6
Власний капітал 381,0 437,3
Статутний капітал 296,9 296,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 48,4 71,1
Чистий прибуток (збиток) -56,3 -145,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1187464 1187464
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 16 19

приватне аКцIонерне товариСтво 
«пУСКоналадКа» 

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Пус-
коналадка», код за ЄДРПОУ емітента: 05418827, Місцезнаходження: 11701 
м. Новоград-Волинський, вул. Генерала Iльїна 6 а, Міжміський код, телефон та 
факс емітента: (04141)2-16-94, Електронна поштова адреса: pusk.igor@mail.ru, 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.puskonaladka.ho.ua, Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента.

На підставі Рiшення прийнятого вiдповiдно до наказу директора това-
риства №7 вiд 12.03.2014 р.: Головний бухгалтер Горобець Галина 
Володимирiвна (паспорт: ВМ 857436 виданий Новоград-Волинським МРВ 
УМВС України в Житомирськiй обл 13.05.2000) звiльнена 12.03.2014. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 10 рокiв. Головний бухгалтер Приймак Оксана Володимирiвна 
(паспорт: ВН 433421 виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 06.08.2008) призначена 13.03.2014. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.34624%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 
безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бух-
галтер, бухгалтер-рахувальник. 

Директор Бондарчук Iгор Вiкторович, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.



81

№50, 14 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво
«ІндУСтрІаль»

(далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 31762819, місцезнаходження: 
83001, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 11, повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2014 року 
об 11.00 за адресою: 83001, м. донецьк, вул. рози люксембург, 11,  
в кабінеті голови правління. Реєстрація акціонерів відбудеться 
18.04.2014 р. з 9.00 до 10.45 год. за вказаною адресою. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
«14» квітня 2014 року.

порядок денний:
1. Про обрання робочих органів і затвердження регламенту Загальних 

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

діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬ» за 2013 р.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів із контрагентами 

ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬ», які можуть вчинятися Товариством протягом  
2014 року.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з 18.03.2014 р. по 
18.04.2014 р. з 9-00 до 14-00 години за адресою: 83001, м. Донецьк,  
вул. Рози Люксембург, 11, в кабінеті бухгалтера. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Усти-
менко І.С. Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати 
при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – довіре-
ність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та доку-
мент, що посвідчує особу. Контактна особа Орленко Ольга Вікторівна.  
Тел (062) 304-14-97, факс (062) 337-37-69.

Голова правління           Устименко І.С.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «ІндУСтрІаль « (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
(2013)

попере-
дній (2012)

Усього активів 4835,5 4627,8 
Основні засоби 49,3 51,3 
Довгострокові фінансові інвестиції 4029,3 4029,3
Запаси 135,3 130,9 
Сумарна дебіторська заборгованість 599,5 415,9 
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,1 0,4 
Нерозподілений прибуток 230,0 101,7 
Власний капітал 3990,0 3861,7
Статутний капітал 3760,0 3760,0 
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 845,5 766,1
Чистий прибуток (збиток) 128,3 -62,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3760 3760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

3 3

приватне аКцІонерне товариСтво «дІанІв-
СьКа птахофабриКа» (код ЄДРПОУ 30492941), місцезнахо-
дження: 85783, Донецька область, Волноваський район, с. Кіровське, вул. 
Миру, 1а, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «16» квітня 2014 р. об 17.00 год. за адресою: 85783, Доне-
цька область, Волноваський район, с. Кіровське, вул. Миру, 1а, офіс №1.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься 
«16» квітня 2014 року з 15.30 до 16.45 по зазначеній адресі. Дата складен-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
10.04.2014 р.

порядок денний:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи За-

гальних зборів акціонерів ПРАТ «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2013 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2013 р. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2013 рік.
7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2014 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

Товариством.
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами 

при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в 
приймальні голови правління у робочі дні, починаючи з 15.03.2014 р. по 
16.04.2014 р. в робочий час з 09-00 год. по 12-00 год. Відповідальна особа – 
Топоркова О.І. Телефон для довідок: (06244) 9-64-24.

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства.

наглядова рада прат «дІанІвСьКа птахофабриКа»
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «дІанІвСьКа птахофабриКа» (тис. грн.)

найменування показника період
2013 р. 2012 р.

Усього активів 55444,00 59782,0
Основні засоби 14944,0 16956,0
Довгострокові фінансові інвестиції 18659,0 18659,0
Запаси 17415,0 18790,0
Сумарна дебіторська заборгованість 3919,0 4225,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 111,0 756,0
Нерозподілений прибуток 30069,0 30964,0
Власний капітал 36397,0 37347,0
Статутний капітал 1550,0 1550,0
Довгострокові зобов'язання 0 3145,0
Поточні зобов'язання 19047,0 19290,0
Чистий прибуток (збиток) (895,0) 3086,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 155,0 155,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 227 235

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

до відома акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва

«днІпроГІдромаШ»!
(місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська область,

м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, б.5, кв.2)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОГІДРОМАШ»  (далі  – 

Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 19.04.2014 року о 
10-00 за адресою: м. дніпропетровськ, вул. плеханова, б.5, кв.2 (кон-
ференц – зала). Реєстрація учасників Зборів Товариства буде здійснюва-
тись з 9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 15 квітня 2014 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження порядку голосу-

вання на Зборах та регламенту Зборів. 
3. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора То-
вариства.

4. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства 
за 2013 рік. 

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2013 рік. 

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товари-
ства.

7. Обрання Директора Товариства.
8. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором Това-

риства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання контракту з Директором Товариства. 

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством. 

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – на-
лежним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу 
(паспорт).

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Збо-
рів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для 

прий няття рішень з питань порядку денного. Не пізніше як за 20 днів 
до дати проведення Зборів акціонери Товариства мають право в пись-
мовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку 
денного Зборів.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття 
рішень по них), акціонери можуть ознайомитись безпосередньо за місцез-
находженням Товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, б.5, кв.2 
(кабінет головного бухгалтера) у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення: м. Дніпропетровськ, 
вул. Плеханова, б.5, кв.2 (конференц – зала). Для ознайомлення з доку-
ментами необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з 
рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документа-
ми – Головний бухгалтер 

ПрАТ «ДНІПРОГІДРОМАШ» Попова Наталія Миколаївна.
Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 

формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
річних загальних зборів.

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності прат «днІпроГІдромаШ» за 

2013 рік (тис.грн) 
найменування показника період 

звітний попере-
дній

Усього активів  23 629 18 781
Основні засоби  1 156 1 363
Довгострокові фінансові інвестиції  33 33
Запаси 1 533 4 108
Сумарна дебіторська заборгованість  12 638 9 909
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 710 2 348
Нерозподілений прибуток 12 711 11 310
Власний капітал 12 712 11 311
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10 917 7 470
Чистий прибуток (збиток) 1 401 536
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

63 64

Довідки за телефоном: (056) 370-34-90
прат «днІпроГІдромаШ»

приватне аКцІонерне товариСтво «днІпроГІдромаШ»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУблIчне аКцIонерне 

товариСтво 
«КомерцIйний банК 
«промеКономбанК»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

20058668

3. Місцезнаходження емітента 83062 м. Донецьк пр. Ленiнський, 
буд. 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

062-334-04-90 062-337-99-90

5. Електронна поштова адреса емітента veksel@peb.com.ua

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

http://www.peb.com.ua

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

2. текст повідомлення
Згiдно рiшення Спостережної Ради ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» вiд 

12.03.2014 р., вiдповiдно до наказу № 19-вк вiд 12.03.2014 р., на пiдставi 
особистої заяви, Лубенець Ірина Вячеславівна звільнена з посади Члена 
Правлiння ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» - начальника відділу фінансо-
вого моніторингу з 12.03.2014 р. Згоду на розкриття паспортних даних по-
садова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на 
посаді з 03.10.2011 р. Замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Горбов анатолiй миколайович
          М.П.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«днІпропетровСьКий 

хлІбЗавод №9» 
(місцезнаходження: 49035, м. дніпропетровськ, вул. чеботарьо-

ва,  б.28, код ЄдрпоУ 00378000) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів товариства

Річні загальні збори відбудуться 16 квітня 2014р. о 15.00годині за 
адресою: Україна, 49035, м. дніпропетровськ, вул. чеботарьова, 
б.28, в приміщенні їдальні.

Реєстрація учасників річних загальних зборів відбудеться з 14:15 до 
14:45 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у 
річних загальних зборах акціонерам-фізичним особам та представни-
кам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представ-
никам акціонерів - додатково документ, що посвідчує повноваження 
представника, оформлений, згідно вимог чинного законодавства; для 
представників акціонерів – юридичних осіб, необхідно надати докумен-
ти, згідно вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24:00 год. 10 квітня 2014 року.

порядок денний :
1.Затвердження порядку проведення загальних зборів, регламенту 

та обрання членів лічильної комісії.
2.Звіт генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

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

4.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2013році.
6.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2014  рік.
7.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у 

новій редакції.
8.Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту То-

вариства викладеного у новій редакції.
9.Про припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання 

членів Наглядової ради Товариства.
10.Про Депозитарну установу, що обслуговує рахунки у цінних папе-

рах власників Емітента.
З документами щодо прийняття рішень з питань порядку денного річ-

них загальних зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Укра-
їна, 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Чеботарьова, б.28, щовівторка з 
10:00 до 16:00, відповідальна особа Глоба Т.В. Письмові пропозиції 
щодо порядку денного річних загальних зборів акціонери можуть вноси-
ти не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів за вищевказаною 
адресою. Телефон для довідок: 0563709343

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

(тис. грн.)

найменування показників Звітний 
2013 р.

попере-
дній 

2012  р.
Усього активів 35175 34498
Основні засоби 17434 16408
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3214 3293
Сумарна дебіторська заборгованість 6462 7269
Грошові кошти та їх еквіваленти 138 144
Нерозподілений прибуток 1252 1468
Власний капітал 12176 12392
Статутний капітал 1249 1249
Довгострокові зобов’язання 2675 3711
Поточні зобов’язання 20324 18395
Чистий прибуток (збиток «-») -216 -3110
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4996120 4996120
Кількість власних акцій, випущених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

454 468

Генеральний директор прат «дніпропетровський хлібзавод 
№  9» Щербина микола васильович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «ІнтерГарант» 
(місцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, 

оф.3) (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства (далі — Збори), які відбудуться 
22 квітня 2014 року, об 11:00год. за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3. 
каб.19.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 
09:15 до 10:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та 
їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному 
станом на 24.00 годину 15 квітня 2014 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

на голосування у Зборах, згідно з порядком денним, 
затвердженим наглядовою радою товариства, виносяться 

наступні питання:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради за 2013 р. та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
3. Звіт Правління про результати фінансово — господарської ді-

яльності Товариства та про корпоративне управління за 2013 р. та 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 

5. Затвердження звітності Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства 

та обрання членів Наглядової ради Товариства. 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради Товариства.

10. Попереднє схвалення значного правочину. 
З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбу-

дуться 22 квітня 2014 року, об 11:00, до їх проведення можливо озна-
йомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий 
час, в кімнаті № 19, а в день проведення Зборів — також у місці їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами є Федчик Наталія Миколаївна, контактний теле-
фон: (044) 238-64-05.

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

Найменування показника період
Станом на 
31.12.2013р.

тис. грн.

Станом на 
31.12.2012р.

тис. грн.
Усього активів  8694 8960
Основні засоби  2785 3126
Довгострокові фінансові інвестиції  2332 2332
Запаси 46 51
Сумарна дебіторська заборгованість  2453 2519
Грошові кошти та їх еквіваленти 633 612
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 7789 8098
Статутний капітал 7500 7500
Довгострокові зобов’язання 639 484
Поточні зобов’язання 266 378
Чистий прибуток (збиток) за 2013 р., за 
2012 р.

(309) 160

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7500 7500
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) 

20 24
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво «СлавУтСьКий КомбІнат «бУдфарфор» 
повідомлення 

про проведення чергових 
Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства:публічне акціонерне товариство «Славут-
ський комбінат «будфарфор» 

Місце знаходження: 30002, Хмельницька область, місто Славута, вул. Козаць-
ка,  122 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «25» квітня 2014 року об 11-й  го-
дині у приміщенні будинку культури товариства за адресою: вул. Козацька,  122, 
м. Славута, хмельницька обл., 30002.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 3 9:30 
до 10:30 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах  – «21» квітня 2014 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1.Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів акціонерів, 

обрання голови та секретаря зборів.
2. Орання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою.
3.Звіт дирекції ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» за 2013 рік. Затверджен-

ня звіту. 
4.Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» за 2013 рік. За-

твердження звіту.
5.Звіт ревізійної комісії ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» за 2013 рік. За-

твердження звіту .
6.Розподіл прибутків та збитків ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор».
7.Вступ ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» до Корпорації Укрбудматеріали.
8.Вступ ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» до Європейської Асоціації Біз-

несу в Україні.

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

Звітний Попередній Звітний Попередній 
Усього активів 426 880 433 792 Статутний капітал 57 400 57 400
Основні засоби 264 925 289 039 Довгострокові зобов’язання і забезпечення 462 714 319 541
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1 Поточні зобов’язання  44 327 140 786
Запаси 75 095 68 875 Чистий прибуток (збиток) (58 279) (36 167)
Сумарна дебіторська заборгованість 61 249 60 746 Середньорічна кількість акцій (шт.) 57 385 410 57 351 365
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 071 2 936 Кількість власних акцій, викуплених протягом 

періоду (шт.)
0 0

Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

(139 053) (85 386) Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Власний капітал (80 161) (26 535) Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 489 1 722

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представни-
кам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до по-
рядку денного загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, шляхом надання її в письмовій формі Наглядовій раді товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів: від дати надсилання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товари-

ства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного, в робочі дні з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 за адресою м. 
Славута, вул. Козацька, 12, у приймальній помічника генерального директора, а в день 
проведення загальних зборів з 9:30 до 10:30 у місці їх проведення за адресою м. Сла-
вута, вул. Козацька, 122, у холі будинку культури. Посадовою особою товариства, від-
повідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний ди-
ректор Пьотровскі В.М.

Необхідну інформацію можна отримати за телефоном (03842)53755 
наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «аКцІо-
нерна Страхова КомпанІя «ІнГо УКраЇна Життя» 
(надалі – АСК «ІНГО Україна Життя»), що знаходиться за адресою: Україна, 
01054, м. Київ, вул. Воровського, 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 
2014 року; час початку зборів - 14-00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. 
воровського, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в річних Загальних зборах реєстрацію акціонерів провес-
ти з 13-30 до 13-59 годин 24 квітня 2014 року за адресою: Україна, 
м.  Київ, вул. Воровського, 33, 4 поверх, конференц-зал. Для реєстрації 
при собі мати документ, по посвідчує особу, а для представника – доку-
мент, що також посвідчує його повноваження. Датою складання списку 
осіб, що мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, 
скласти на 18 квітня 2013 року. Дата складання списку акціонерів, які 
мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів 
14  березня 2013 року. 

Затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів 
акціонерів:

1. Обрання Голови, Секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора АСК «ІНГО Україна Життя» про резуль-

тати фінансово – господарській діяльності за 2013 рік. 
3. Звіт Наглядової ради АСК «ІНГО Україна Життя» за 2013 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна Життя» за 2013 рік. 
5. Затвердження бухгалтерського балансу і річного фінансового звіту 

АСК «ІНГО Україна Життя» за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку/збитків АСК «ІНГО Україна Життя» за резуль-

татами роботи в 2013 році. 
7. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися протягом 2014 року відносно страхування, пере-
страхування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 
2013 рік.

8. Обрання складу Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна Життя». 
9. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна Життя». 
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редак-

ції Статуту Товариства.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 

формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не піз-
ніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за 

адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Воровського, 33 (юридичне управлін-
ня, 5 поверх, кабінет 11).

Під час підготовки до проведення річних Загальних зборів, Акціонери та 
їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Воровського, буд. 33 (5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, 
довідки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення За-
гальних зборів Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за 
місцем проведення Загальних зборів. Відповідальний за порядок ознайом-
лення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мельник Юрій Миколайо-
вич. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати 
паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, 
який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження 
представника.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 36463 30616
Основні засоби 23126 20630
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 47 61
Сумарна дебіторська заборгованість 1345 1180
Грошові кошти та їх еквіваленти 9194 6949
Нерозподілений прибуток -5598 -5682
Власний капітал 27238 26518
Статутний капітал 21 000 21000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3079 980
Чистий прибуток (збиток) 84 47
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21 000 21000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 11

наглядова рада прат «аСК «ІнГо Україна Життя»
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до УваГи аКцІонерІв!
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«перШотравневий КомбІКормовий Завод» 
(ідентифікаційний код 05442139)

Шановний акціонере!
Повідомляємо, що «23» квітня 2014 року 

за адресою: 87400, донецька обл., першотравневий район, 
смт. мангуш, вул. титова, 166, зал засідань

відбудуться річні загальні збори акціонерів 
Реєстрація акціонерів: «23» квітня 2014 року з 11.00 до 11.45

за місцем проведення загальних зборів Товариства.
Початок зборів о 12.00

порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних 

зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – гос-

подарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, річних результатів 

діяльності Товариства за 2013 рік. 
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за ре-

зультатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

виконавчого органу.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
додаткова інформація до п. 4:

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

Найменування показника період
Звітний 
(2013)

Попере-
дній (2012)

Усього активів 1799.0 1876.6
Основні засоби 1678.4 1781.6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8.0 8.0
Сумарна дебіторська заборгованість 30.3 73.8
Грошові кошти та їх еквіваленти 82.3 13.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1902.3) (1826.9)
Власний капітал 1786.6 1862.0
Статутний капітал 598.1 598.1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12.4 14.6
Чистий прибуток (збиток) (75.4) (99.7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2392386 2392386
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

«У разі будь-яких змін у обліковій політиці Товариства, відповідні змі-
ни буде доведено до відома акціонерів.»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, 16.04.2014р. 

По всім питанням, що можуть виникнути та для ознайомлення з докумен-
тами, що стосуються порядку денного Загальних зборів акціонерів, можна 
звертатися за місцем знаходження Товариства (87400, Донецька обл., Пер-
шотравневий район, смт. Мангуш, вул. Титова, 166, кабінет головного бухгал-
тера Товариства у робочі дні з 08:00 до 11:30 та з 13:00 до 14:00).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - Головний бухгалтер Товариства – Мердова Валентина Олексан-
дрівна. Довідки за тел.: (06297) 2-41-67; (06297) 2-42-67; (095) 754 13 99.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати: 
акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам – доручення 
на право участі у Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує 
особу.

прат «пКЗ»

до УваГи аКцІонерІв!
пУблІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«приаЗов′Є» 
(ідентифікаційний код 00724790)

Шановний акціонере!
Повідомляємо, що «22» квітня 2014 року 

за адресою: 87140, донецька обл., тельманівський район, с.  ново-
селівка, вул. леніна, 7, актовий зал 

відбудуться річні загальні збори акціонерів 
Реєстрація акціонерів: «22» квітня 2014 року з 11.00 до 11.45

за місцем проведення загальних зборів Товариства.
Початок зборів о 12.00

порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних 

зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – гос-

подарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, річних результатів 

діяльності Товариства за 2013 рік. 
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за ре-

зультатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

виконавчого органу.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
додаткова інформація до п. 4:

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

Найменування показника

період
Звітний 
(2013) 
згідно 
МСФЗ

Попередній 
(2012) 
згідно 
МСФЗ 

Усього активів 46110 59185
Основні засоби (за залишкової вартістю) 22441 27132
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3330 6917
Сумарна дебіторська заборгованість 16819 23537
Грошові кошти та їх еквіваленти 2824 859
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31074 31667
Власний капітал 32296 33543
Статутний капітал 1327 1327
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13814 18633
Чистий прибуток (збиток) (8151) (1843)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5308400 5308400
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 36

«У разі будь-яких змін у обліковій політиці Товариства, відповідні змі-
ни буде доведено до відома акціонерів.»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, 15.04.2014р. 

По всім питанням, що можуть виникнути та для ознайомлення з докумен-
тами, що стосуються порядку денного Загальних зборів акціонерів, можна 
звертатися за місцем знаходження Товариства (87140, Донецька обл., Тель-
манівський район, с. Новоселівка, вул. Леніна, 7, 2 поверх, кабінет головного 
бухгалтера Товариства у робочі дні з 10:00 до 11:45 та з 13:00 до 15:30).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - Головний бухгалтер Товариства – Буковська Світлана Василівна. 
Довідки за тел.: (06279) 2-51-75; (06279) 5-12-16.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати: акці-
онерам – документ, що посвідчує особу; представникам – доручення на право 
участі у Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

пат «приаЗов′Є»

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів пУблІчноГо 
аКцІонерноГо товариСтва «аСфальтобетон-
ний Завод «аб Столичний», складеному станом на 
31  грудня 2013 року, відбулася зміна власників акцій, яким належить 
10  і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ «АБ Столичний», у зв’язку з 
чим:

1) пакет акцій компанії СЕРТАКО ЛІМІТЕД (Кіпр), ідентифікаційний код 
НЕ235471, місцезнаходження: Кіпр, 1097, Нікосія, Діагроу, 4 , Кіпр, що воло-
діла 7110002 голосуючими акціями, що становило 21,7597 відсотків у ста-
тутному капіталі ПАТ «АБ Столичний», зменшився і становить 0 (нуль) го-
лосуючих акцій, що складає 0 (нуль) відсотків статутного капіталу ПАТ «АБ 
Столичний»;

2) пакет акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЛЬФАДОРБУД», код ЄДРПОУ 37267394, місцезнаходження: 03150, 
м.  Київ, Голосіївський район, вулиця Горького, будинок 51, що володіло 
14826335 голосуючими акціями, що становило 45,3751 відсотків у статут-
ному капіталі ПАТ «АБ Столичний», зменшився і становить 0 (нуль) голо-
суючих акцій, що складає 0 (нуль) відсотків статутного капіталу ПАТ «АБ 
Столичний»;

3) пакет акцій компанії ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД (Кіпр), ідентифікаційний код 
НЕ236201, місцезнаходження: Діагроу, буд. 4, Нікосія, 1097, Кіпр, що до 
цього володіла 0 (нуль) відсотками голосуючих акцій, що становило 0 (нуль) 
відсотків статутного капіталу ПАТ «АБ Столичний», станом на 31 грудня 
2013 року становить 7110002 голосуючих акцій, що складає 21,7598 відсо-
тків у статутному капіталі ПАТ «АБ Столичний».
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ШановнІ аКцІонери пУблІчноГо аКцІонерноГо
товариСтва «ливарний Завод «маГма»

Код за ЄДРПОУ 00293551, місцезнаходження:83042, вул. Корольової , 1
Повідомляємо Вас , що 15 квітня 2014 року о10 годині 00 хвилин від-

будуться річні загальні збори ( надалі-Збори) акціонерів за адресою:83042, 
м. донецьк, вул. Корольової,1-зал засідань.

Реєстрація акціонерів , які прибудуть для участі у Зборах, відбудеться з 
9 год..00 хв. до 9год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що 
надають змогу ідентифікувати акціонера ( його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документи, що підтверджують по-
вноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товари-
ства та документу або документів що засвідчують особу. Документи пови-
нні бути оформлені відповідно до Законодавства України.

Акціонери мають можливість починаючи від дати надіслання повідом-
лення про проведення Зборів до дати проведення загальних зборів озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного у робочі дні ( з понеділка по п’ятницю ) з 8.00 до 16.00 за 
місцем знаходження Товариства, звертатися необхідно до особи , яка від-
повідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гусєвої Світ-
лани Петрівни ( відділ по роботі з цінними паперами). Телефон для довідок 
(062) 200 55-89 У день проведення Зборів також можливо ознайомитися з 
необхідними документами у місці проведення зборів – у Голови реєстрацій-
ної комісії.

Нагадуємо, що кожний з Вас має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного річних зборів акціонерного товариства з до-
триманням вимог законодавства та статуту товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 9 квітня 2014 р.

порядок денний:
1. Про обрання робочих органів чергових загальних зборів ПАТ «Ливар-

ний завод «Магма» та затвердження регламенту проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Ливарний завод «Магма» за 2012 рік.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Ливарний завод «Магма» за 2013 рік.

4. Звіт наглядової ради ПАТ «Ливарний завод «Магма» за 2012 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.Звіт наглядової ради ПАТ «Ливарний завод «Магма» за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6.Звіт ревізійної комісії ПАТ «Ливарний завод «Магма» за 2012 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

7.Звіт ревізійної комісії ПАТ «Ливарний завод «Магма» за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження фінансового результату ПАТ «Ливарний завод «Маг-
ма» за 2012 рік, розподіл прибутку та збитків за 2012 рік.

9. Затвердження фінансового результату ПАТ «Ливарний завод «Маг-
ма» за 2013 рік, розподіл прибутку та збитків за 2013 рік.

10.Про припинення повноважень членів наглядової ради у зв’язку з за-
кінченням терміну їх дії.

11.Обрання членів наглядової ради на новий термін ,затвердження 
умов цивільно-правових ( трудових ) договорів ,що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди , обрання особи , яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами наглядової ради .

12.Про припинення повноважень членів ревізійної комісії у зв’язку з за-
кінченням терміну їх дії.

13. Обрання членів ревізійної комісії на новий термін, затвердження 
умов цивільно - правових ( трудових) договорів, що укладатимуться з ними, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

14. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Ливарний завод 
«Магма» на 2014 рік.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення правочинів, які мо-
жуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року. Визначення 
їх характеру та гранічної вартості.

16. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Ливарний завод «Магма» 
для реалізації рішень , прийнятих на чергових Загальних зборах акціонерів.
основні показники фінансово- господарської діяльності товариства 

( тис. грн.)
найменування показника  перІод

Звітний 
2012 рік

попере-
дній

2011 рік
Усього активів 3855 4733
Основні засоби 2385 1782
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 575 1704
Сумарна дебіторська заборгованість 501 819
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 74
Нерозподілений прибуток 1034 1588
Власний капітал 2393 2947
Статутний капітал 21 21
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1229 1610
Чистий прибуток ( збиток) –554 773
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84252 84252
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду ( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 55 66

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

найменування показника  перІод
Звітний 
2013 рік

попере-
дній

2012 рік
Усього активів 3799 3855
Основні засоби 2637 2385
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 350 575
Сумарна дебіторська заборгованість 361 501
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 31
Нерозподілений прибуток 346 1034
Власний капітал 1705 2393
Статутний капітал 21 21
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1845 1229
Чистий прибуток ( збиток) –688 –554
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84252 84252
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду ( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 47 55

наглядова рада пат «ливарний завод «магма»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне 
 товариство «Інпроектсервіс»
1.2. Організаційно-правова форма 
емітента  Приватне підприємство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента  14307506
1.4. Місцезнаходження емітента  54017, м. Миколаїв, 
 пр. Леніна 67
1.5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента  (0512) 47-10-40, (0512) 47-47-39
1.6. Електронна поштова адреса 
емітента  ipc@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації  немає

1.8. Вид особливої інформації відповідно
до вимог глави 1 розділу II  пакет власника акцій 
 збільшився: становить 10 і 
 більше відсотків голосуючих 
 акцій

2. текст повідомлення 
Фізична особа 12.03.2014 р. збільшено частку в Статутному фонді і він 

вважається таким, якому належить 10% і більше голосуючих акцій. До 
змін  — 9,89 %, після змін — 10,34 %

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

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

(підпис) 
К.в. фастовець 

(ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 12.03.2014

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «ІнпроеКтСервІС»
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повідомлення про проведення чергових 
річних загальних зборів та порядок денний

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«донаГроІмпеКС» 
(далі-Товариство), 

(місцезнаходження 83050, м. Донецьк, бул. Шевченко, 4.)
Повідомляємо, що «20» квітня 2014 року за адресою 83050, м. до-

нецьк, бул. Шевченко, 4. зал засідань 101, 4 поверх відбудуться чергові 
річні Загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «20» квітня 2014 року з 17.20 до 17.45 за місцем 
проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Початок зборів об 18.00
Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих річних Загальних зборах – «15» квітня 2014 року 
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Вико-

навчого органу Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту На-

глядової ради Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-

ра Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2013 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014  рік.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
основні показники фінансово-господарської діяльності 
за 2013 р. (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 37468,4 42282
Основні засоби 9278,6 10184
Довгострокові фінансові інвестиції 2852,9 2853
Запаси 293,9 4178
Сумарна дебіторська заборгованість 24353,7 19930
Грошові кошти та їх еквіваленти 155,1 4533
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -37711,7 -44543
Власний капітал -25324,3 -29890
Статутний капітал 56,3 56
Довгострокові зобов’язання 868,8 9

Поточні зобов’язання 61923,9 72163
Чистий прибуток (збиток) 4565,8 -1322
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56250 56250
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 33

Основні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 
2013 р. можуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Оста-
точні фінансові показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 
(результати фінансово-господарської діяльності –річний звіт Товариства) 
будуть затверджені на річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість 
ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кож-
ний робочий день з 08-00 по17-00 (перерва з 12-00 по 13-00 ) за адресою: 
83050, м. Донецьк, бул. Шевченко, 4, приймальня, а в день проведення За-
гальних зборів - також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош-
тову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен 
мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, визначається Голова Правління – Овча-
ренко Олег Миколайович.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі паспорт що під-
тверджує його особу та документ, що підтверджує його повноваження або 
доручення, оформлене відповідно до діючого Законодавства.

довідки за телефоном тел/факс (062) 349-30-80 (81-89)

повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів 

акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: приватне аКцІонерне 

товариСтво «УнІвермаГ «ЗалІЗничний»
Місцезнаходження: 03186 м. Київ, Повітрофлотський пр. буд. 44.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «18» квітня 2014 року 

об 11-00 годині за адресою: 03186, м. Київ, повітрофлотський пр, 
буд.  44, кабінет Голови правління.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – «14» квітня 2014р. станом на 24 годину.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії Зборів. Затвердження Умов договору з 

ТОВ  «Укрекобудінвест» щодо здійснення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерно-

го товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 

2013 році. Затвердження звіту.
4. Звіт Спостережної ради за 2013р. Затвердження звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження звіту і висновків Реві-

зійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік
8. Прийняття рішень про припинення повноважень лічильної комісії.

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

2012 2013 
Усього активів 1840,8 1825,4

Основні засоби  418,6 421,6
Довгострокові фінансові інвестиції  719,3 704,3
Запаси  0,3 0,4
Сумарна дебіторська заборгованість 687,3 657,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,1 9,1
Власний капітал 1801,7 1802,9
Статутний капітал 9,0 9,0
Довгострокові зобов’язання -- --
Поточні зобов’язання 39,1 22,5
Чистий прибуток (збиток) (-241,8) 1,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36162 36162
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

13 14

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – пас-
порт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення За-
гальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери товариства 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: м.Київ, 
Повітрофлотський пр., 44, 3 поверх - адміністрація, а в день проведення 
зборів – у місці їх проведення.

Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, є Голова правління – Струков Віталій Андрі-
йович. 

довідки за телефоном: (044) 249-47-08 .  наглядова рада. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «беССар»

(далі - Товариство)
(місцезнаходження83003, м. Донецьк, вул. Карпинського, б. 24. )

Повідомляємо, що 30 квітня 2014 року за адресою: Україна, 83003, 
м.  донецьк вул. Карпинського, б. 24, к.101, відбудуться чергові річні за-
гальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2014 року з 20.30 до 20.50 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів о 21.00.
Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах –24.04.2014р. 
Перелік питань, що виносяться на голосування: 

порядок денний:
1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 
2.Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-

ра Товариства. 
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Вико-

навчого органу Товариства. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результа-

тами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 12295,1 10775
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції 10772,4 10772,4
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 1520,5 0,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,2 1,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 670,9 698,3
Власний капітал 10730,9 10749,3
Статутний капітал 10060 10060
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1564,2 25,7

Чистий прибуток (збиток) (18,4) (8,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40240000 40240000
Кількість акцій викуплена протягом періоду 
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. мо-
жуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Остаточні показ-
ники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. (результати фінансово-
господарської діяльності –річний звіт Товариства) будуть затверджені на 
річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кож-
ний робочий день з 09-00 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00 ) за адре-
сою83003, м.Донецьк, вул. Карпинського, б. 24, к. 101, а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош-
тову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен 
мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, визначається Генеральний директор –Ча-
щин С.М..

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручен-
ня, оформлене відповідно до діючого Законодавства.

довідки за телефоном тел/факс (062) 345-45-53

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУблIчне аКцIонерне 

товариСтво «норд»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

13533086

3. Місцезнаходження емітента 83112 м.Донецьк пр.Жуковського, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062)385-09-80 (062)385-09-70

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

korona@.nord.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http// www.nord.ua/press/docs/

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

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова Правлiння Соколов Георгiй Валентинович (пас-

порт: серiя ВВ номер 167256 виданий Кiровським РВДМУУМВС україни в 
Донецькiй обл. 05.12.1997) звiльнена рiшенням Наглядової ради 11.03.2014 
в зв’язку з поданою ним заявою про звiльнення за власним бажанням на 
пiдставi ст.38 КЗпП України. На посадi перебував 1 рiк. Виконував обов’язки 

Генерального директора. Акцiями товариства не володiє. Судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа Член Правлiння Горiн Олександр Миколайович (пас-
порт: серiя КС номер 214746 виданий Ленiнським РВУМВС України в 
м.Донецьку 25.09.2002) звiльнена рiшенням Наглядової ради 11.03.2014 в 
зв’язку з призначенням на iншу посаду. На посадi Члена Правлiння пере-
бував 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посаду Члена Правлiння замiсть 
звiльненої особи тимчасово никого не призначено до наступних загальних 
зборiв.

Посадова особа Голова Правлiння-Генеральний директор Горiн Олек-
сандр Миколайович (паспорт: серiя КС номер 214746 виданий Ленiнським 
РВУМВС України в м.Донецьку 25.09.2002) призначена рiшенням Наглядової 
ради 11.03.2014 з подальшим затвердженням на наступних загальних зборах 
на строк згiдно Статуту з 12.03.2014 р. Попереднi посади: 
22.09.1976  р.-16.05.1978 р.-слюсар ДПО «Електропобутмаш»; 23.05.1978 
р.-26.06.1980  р. - служба в рядах рад.армiї; 01.09.1980 р.-30.07.1988 р.-
слюсар ДПО «Електропобутмаш»; 01.08.1988 р.-30.06.2007 р.-вiд слюсаря до 
директора АТ «ДIХТ»; 01.07.2007 р.-01.02.2011р. - Генеральний директор ПАТ 
«НОРД»; з 01.02.2011 директор ПАТ «УкрНДI Побутмаш». Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння-Генеральний директор ______ Горiн олександр 

миколайович
М.П.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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до уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КомплеКС 

«либІдСьКий». 
Код ЄдрпоУ: 32768518. місцезнаходження: Україна, 03039, 

м.  Київ, вул. м. Грінченка 18 
Повідомляємо акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (надалі за текстом – Товариство) 
про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
18 квітня 2014 року об 11.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, 
вул.  м. Грінченка 18, офіс товариства кабінет №310.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах – 14.04.2013 р.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвер-

дження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господар-

ської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження результатів 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2013  рік.

4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2013 рік.
7. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання членів Ревізора Товариства.
10. Про обрання членів Ревізора Товариства.
11. Про вчинення Товариством значних правочинів на 

2014-2015  роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної вартості).

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 
найменування показника період

Звітній 
2013 р.

попере-
дній 

2012  р.
Усього активів 61 272,5 60 217,1
Основні засоби 12 695,4 11 775,3
Довгострокові та фінансові інвестиції 46 528,4 46 347,2
Запаси 72,9 84,2
Сумарна дебіторська заборгованість 1 846,6 1 801,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,8 72,7
Нерозподілений прибуток (31 211,2) (26 462,8)
Власний капітал (26 881,6) (22 133,2)
Статутний капітал 4 329,6 4 329,6
Довгострокові зобов’язання 67 360,5 67 360,5
Поточні зобов’язання 20 793,6 14 989,8
Чистий прибуток (збиток) (4 748,4) (1 142,5)
Середньорічна кількість акцій 
(штук)

86 591 683 86 591 683

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 26

реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: 
«18»  квітня 2014 року з 10.30 до 10.50 години дня за адресою: Україна, 
03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, кабі-
нет 310.

для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представни-

кам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах 
(оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу 
(паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на 
обговорення Загальних зборів акціонерів можна за адресою та теле-
фоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товари-
ства, кабінет 310, тел./ф. (044) 529-60-84. Посадова особа, відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Рябокляч Дмитро 
Петрович.

правління товариства.

До уваги акціонерів приватноГо аКцІонерно-
Го товариСтва «автотранСпортне пІд-
приЄмСтво «меблІ» (далі – Товариство, місцезнахо-
дження: 04119, м. Київ,вул. Дегтярівська, 27а, код ЄДРПОУ 
05415616)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться «23» квітня 2014 року об 11:00 годині 
за адресою: м. Київ, вул. дегтярівська, 27а, каб. №1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24-та година 16.04.2014 р.

порядок денний 
загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання 
членів лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про діяльність Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 

2013  рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), 

строків та порядку виплати дивідендів.
7. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочи-

нів.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
9. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо 

вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних право-
чинів.

основні показники 
фінансово-господарської 

діяльності
найменування показника період, 

станом на кінець року
2012 рік 2013 рік

Усього активів 708 679
Основні засоби 1197 1201
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгова-
ність 

213 271

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 2
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток) 

(805) (887)

Власний капітал 13 13
Статутний капітал 1182 1182
Довгострокові зобов’язання - 230
Поточні зобов’язання 318 142
Чистий прибуток (збиток) (62) (82)
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

22 18

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загаль-
них зборів акціонерів «23» квітня 2014 року з 10:15 до 10:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно 
мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства Укра-
їни.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право 
ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, відбувається від дати публікації 
даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у ро-
бочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: 
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27а, за заявою на ім‘я Голови 
правління Товариства. В день проведення загальних зборів озна-
йомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства 
з 10:15 до 10:55.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Голова правління Биков Микола Володимирович. Додаткову ін-
формацію можливо отримати за телефоном: (044) 483-78-04.



90

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №50, 14 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерного товари-

ства, які скликаються з ініціативи наглядової ради.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво
«аГрофІрма «теплицІ УКраЇни»

(код ЄДРПОУ 03359730, надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: 

Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6
повідомляє про проведення чергових річних 

загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться «28 » квітня 2014 р., о 12.00 за адресою:

Україна, 04128, м. Київ, вул. берковецька, буд. 6 а (кабінет № 439).
Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. у 

день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загаль-
них зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціоне-
рів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих річних загальних зборах акціонерів – «22 » квітня 2014 року станом на 
24 годину

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Затвердження умов до-

говору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної 
комісії.

2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення черго-
вих річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту правління.

4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження 
висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансо-
во  - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звітів ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Това-

риства за 2013 рік.
8. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства. 
9. Обрання голови та членів правління Товариства.
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товари-

ства. 
11. Обрання голови та членів наглядової ради Товариств. 
12. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товари-

ства. 
13. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства. 
Про встановлення розміру винагороди та надання повноважень на підпи-
сання цивільно-правових договорів.

15. Затвердження рішень наглядової ради за 2013 рік.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством.
17. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством 

протягом 2013 року.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного чергових річних загальних зборів не пізніше, ніж за 
20  днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за 
адресою: Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 А, кабінет 
№  402, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа то-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Голова правління Товариства Полохайло О.В.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 57 085 48 459
Основні засоби 47 933 39 673
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 147 122
Сумарна дебіторська заборгованість 8 980 8 659
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 5
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 17 401 22 100
Статутний капітал 15 000 15 000
Довгострокові зобов’язання 16 755 5 300
Поточні зобов’язання 22907 20 971
Чистий прибуток (збиток) 2 401 7 100
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60 000 000 60 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протя-
гом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 14

довідки за тел.: + 38 (050) 616 – 58 – 43.
наглядова рада пат «аГрофІрма «теплицІ УКраЇни»

приватне аКцІонерне товариСтво «Гор-
лІвСьКий м'яСоКомбІнат» (код 00443364, місцезнахо-
дження: 84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська, 1) по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «16» квітня 2014 р. об 11.00 год. за адресою: 84630, доне-
цька область, м. Горлівка, вул. хлібозаводська, 1, офіс №1.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься 
«16»  квітня 2014 року з 9.30 до 10.45 по зазначеній адресі. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
10.04.2014  р.

порядок денний:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загаль-

них зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік і затвердження основних напрямків діяльності Това-
риства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-
ління.

3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2013 р. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії.

5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2013 рік.
7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2014 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів ПрАТ «Горлівський 

м’ясокомбінат». Надання повноважень на підписання договорів щодо укла-
дання таких правочинів.

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами 
при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в офі-

сі №2 у робочі дні, починаючи з 15.03.2014 р. по 16.04.2014 р. з 09-00 год. 
по 12-00 год. Відповідальна особа – Димитрова Л.Г. Телефон для довідок: 
(0624) 57-46-08. Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно 
до чинного законодавства.

Наглядова рада ПрАТ «Горлівський м'ясокомбінат»
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат  «Горлівський м'ясокомбінат» (тис. грн.)
найменування показника період

2013 р. 2012 р.
Усього активів 227034 241496
Основні засоби 148060 161587
Довгострокові фінансові інвестиції 115 115
Запаси 30196 30822
Сумарна дебіторська заборгованість 40253 39089
Грошові кошти та їх еквіваленти 4886 5916
Нерозподілений прибуток -19309 -11263
Власний капітал 131499 106247
Статутний капітал 139072 101024
Довгострокові зобов’язання 46731 63260
Поточні зобов’язання 48804 71861
Чистий прибуток (збиток) -12796 -11804
Середньорічна кількість акцій (шт.) 260 638* 246 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1093 1122

* Розрахунок зроблений на дату 05.11.2013 р. (дата видачі Свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій №82/1/2013).

Голова правління прат «Горлівський м'ясокомбінат» С.Є. мазін
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повІдомлення 
про проведення річних Загальних Зборів

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «УКраЇнСьКий проеКтно-

ІнвеСтицІйний центр»
Акціонеру Приватного акціонерного товариства 

«Український проектно-інвестиційний центр»
Приватне акціонерне товариство «Український проектно-інвестиційний 

центр» (код ЄДРПОУ 32850455, місцезнаходження: м. Київ, бульвар Лесі 
Українки, 34, 3 під’їзд) далі – Товариство, повідомляє, що згідно рішенню 
Наглядової Ради, Річні Загальні Збори Акціонерів Товариства відбудуться 
29 квітня 2014 року о 11-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кутузо-
ва,  13, 9 поверх, актовий зал.

порядоК денний:
1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії;
2. Обрання Лічильної комісії Річних Загальних Зборів Акціонерів;
3. Обрання Голови та Секретаря Річних Загальних Зборів Акціонерів;
4. Затвердження регламенту Річних Загальних Зборів Акціонерів Това-

риства;
5. Затвердження Порядку денного Річних Загальних Зборів Акціонерів 

Товариства;
6. Звіт Виконавчого органу за результатами роботи Товариства у 2013 

році;
7. Звіт Ревізора за результатами роботи Товариства у 2013 році;
8. Звіт Наглядової ради за результатами роботи Товариства у 2013 

році;
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2013рік;
10. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, 

Ревізора та Наглядової ради Товариства;
11. Розподіл прибутку і збитків за 2013рік.
12. Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради.

13. Відкликання та обрання Ревізора, затвердження умов цивільно-
правового договору, що укладатимуться з ним, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізо-
ром.

14. Затвердження договорів та проектів договорів.
Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення Річних 

Загальних Зборів Акціонерів 
29 квітня 2014 року.
Початок реєстрації: об 10-30. Закінчення об 10-50.
Для реєстрації та участі у Річних Загальних Зборах Акціонерів учасни-

кам Річних Загальних Зборів Акціонерів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів - додатково документ, що посвід-
чує право їх участі у голосуванні на Річних Загальних Зборах Акціонерів, 

оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 

Загальних Зборах Акціонерів: 
станом на 24-00 годину 23.04.2014р.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного:
до Річних Загальних Зборів Акціонерів - за місцезнаходженням Товари-

ства: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 3 поверх, офіс 306, у ро-
бочі дні (понеділок – п’ятниця) у робочій час (з 09:00 до 18:00);

у день проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів – за місцем їх 
проведення за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 13, 9й поверх, актовий 
зал. 

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних 
Загальних Зборів Акціонерів – Корольова Дар’я Володимирівна, начальник 
загального відділу. 

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний по-
рядок денний буде надруковано в офіційному друкованому виданні 
«Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до початку Річних За-
гальних Зборів. 

Тел. для довідок: (044) 495-16-97.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
приватного акціонерного товариства «Український 

проектно-інвестиційний центр» у 2013р. 
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 49805 50749
Основні засоби  9837 11314
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 11 11
Сумарна дебіторська заборгованість  37730 37717
Грошові кошти та їх еквіваленти 283 154
Нерозподілений прибуток (збиток) 31699 28150
Власний капітал 33503 29954
Статутний капітал 1395 1395
Довгострокові зобов’язання 5592 6211
Поточні зобов’язання 10703 14575
Чистий прибуток (збиток) 3549 2969
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1395108 1395108
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

18 18

З повагою, прат «Український проектно-інвестиційний центр»

приватне аКцІонерне товариСтво «береЗин-
СьКий КомбІнат хлІбопродУКтІв» (код ЄДРПОУ 
00955221, місцезнаходження: вул. Радянська, б. 130, смт. Березине, Тару-
тинський район, Одеська область, Україна) повідомляє, що річні загальні 
збори товариства відбудуться 22 квітня 2014 р. о 10 год. 00 хв. Місце про-
ведення зборів: зал засідань № 1 прат «березинський Кхп», вул. радян-
ська, б. 130, смт.  березине, тарутинський район, одеська область, 
Україна.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 
09 год. 00 хв. по 09 год. 50 хв. в день проведення зборів за адресою про-
ведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 16 квітня 2014 р.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового 

складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням ви-

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

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
6. Обрання членів наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-
вариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з 
дати проведення загальних зборів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії.

10. Обрання членів ревізійної комісії.
11. Затвердження положення про ревізійну комісію.

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

звітний попередній
Усього активів 4980 4194
Основні засоби 2166 2433
Довгострокові фінансові інвестиції 987 987
Запаси 253 357
Сумарна дебіторська заборгованість 968 342
Грошові кошти та їх еквіваленти 573 25
Нерозподілений прибуток -3430 -3980
Власний капітал 88 -462
Статутний капітал 1949 1949
Довгострокові зобов’язання 108
Поточні зобов’язання 4784 4604
Чистий прибуток (збиток) 549 -2495
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7348888 7348888
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 60 60

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, з 
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал засідань № 1 
ПрАТ «Березинський КХП», вул. Радянська, б. 130, смт. Березине, Тарутинський 
район, Одеська область, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до 
матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до за-
гальних зборів акціонерів – директор Грищенко Валентина Дмитрівна.
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво «Управ-
лІння механІЗацІЇ бУдІвництва № 23», місцезнахо-
дження: 38762, Полтавська область, Полтавський район, с.Терешки, 
вул. Шевченка,11, повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014р. о 10.00 в приміщенні 
товариства за адресою: 38762, Полтавська область, Полтавський район, 
с.Терешки, вул.Шевченка,11, актова зала.

Реєстрація проводиться 24 квітня 2014 р. з 9.30 до 9.50 за місцем про-
ведення зборів.

порядоК денний:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження проце-

дури та регламенту.
3. Звіти: правління, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки 

фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік. Затверджен-
ня річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

4. Затвердження рішень правління і наглядової ради.
5. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
6. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів.
7. Затвердження змін умов кредитування в АТ «Сбербанк Росії».
Для участі у зборах необхідно мати паспорт або доручення, оформле-

не, відповідно до діючого законодавства.
основні показники 

фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
2013р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 18658 27301
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6810 25104
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 725
Сумарна дебіторська заборгованість 5233 1437
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 405 397
Власний капітал 1435 1427
Статутний капітал 910 910
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8413 3439
Чистий прибуток (збиток) 8 231
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3637624 3637624
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)

57 60

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 38762, Полтавська область, Полтавський район, 
с.Терешки, вул.Шевченка,11, у головного бухгалтера товариства в робочі 
дні щоденно з 10.00 до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –17.04.2013 року.

приватне аКцІонерне товариСтво
«Старо - КримСьКий Кар'Єр»

(Код ЄдрпоУ 00292215)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 
2014 року о 13.00 за адресою місцезнаходження Товариства: 87591 

м. маріуполь, смт. Старий Крим, адміністративний корпус кар'єру.
порядок денний:

Обрання робочих органів загальних зборів.1. 
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності  2. 

Товариства за 2013р. Основні напрямки розвитку на 2014 рік.
Звіт ревізійної комісії та висновки по річному звіту за 2013рік.3. 
Затвердження звіту ревізійної комісії, балансу та підсумків роботи 4. 

Товариства за 2013р.
реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем прове-

дення зборів в день їх проведення з 11.00 до 12.30 год.
Для участі у зборах необхідно мати:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб), оформлену згідно з чинним законодавством.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 18 квітня 2014 року
З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці до зборів, 

можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в кабінеті бухгал-
терії, починаючи з 17 березня 2014 р. до 25 квітня 2014 р. в робочий час. 
Відповідальна особа Богданова Н.М.

телефони для довідок: (0629)49-29-82, (0629)51-20-72
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
прат «Старо-Кримський кар`єр» за 2013 рік (тис. грн)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 29612 27881
Основні засоби 10322 10546
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 213 216
Сумарна дебіторська заборгованість 312 413
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -12492 -11999
Власний капітал -6354 -5861
Статутний капітал 414 414
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 35966 33742
Чистий прибуток (збиток) -493 -689
Середньорічна кількість акцій (шт) 1655192 1655192
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

63 72

Голова правління прат                                                  д.л. булава 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«беЗпеКа» 

повідомляє:
Чергові загальні збори акціонерів компанії відбудуться 25 квітня 

2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. червоноткацька,42 
кім. 221.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, від-
будеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: 
м. Київ, вул. Червоноткацька,42. Для реєстрації необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково — 
доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно 
до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 21.04.2014 року.

порядоК денний ЗборІв:
1. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи за 

2013 рік.
2. Затвердження Звіту Ревізора за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту Наглядової ради за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «БЕЗПЕКА».
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних 

зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням товари-
ства за письмовою заявою, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також 
в день проведення зборів у місці їх проведення. 

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

найменування показника
Звітний 
період
(2013)

попередній 
період
(2012)

Усього активів 177 172
Основні засоби 2 5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 85 114
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 32
Нерозподілений прибуток - 43 - 52
Власний капітал - -
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов`язення 44 44
Поточні зобов`язання 160 164
Чистий прибуток (збиток) 9 12
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50 50
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець
 періоду (осіб)

61 67

Генеральний директор  а.І. Штепура
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повІдомлення про проведення рІчних ЗаГальних ЗборІв 
аКцІонерІв

пУблІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«УКрСиббанК»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціо-
нерне товариство «УкрСиббанк», 61001, м. Харків, пр. Московський, 60

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє 
Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», 
які відбудуться 24 квітня 2014 року о 12:00 за адресою: м. харків,  
вул. Іванова 10, кімната номер 304. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 
за місцем проведення зборів з 11.15 год. до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

порядоК денний: (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку
3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік
4. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку 

за 2013 рік
5. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ 

«Українська Аудиторська Служба» за 2013 рік до річної фінансової звітнос-
ті Банку за 2013 рік

6. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ 
«Українська Аудиторська Служба» за 2013 рік до річної консолідованої фі-
нансової звітності Банку за 2013 рік

7. Про затвердження висновків Ревізійної Комісії до річного фінансового 
звіту і балансу за 2013 рік

8. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік
9. Звіт Спостережної Ради за 2013 рік і прийняття рішення за результа-

тами його розгляду
10. Звіт Правління за 2013 рік і прийняття рішення за результатами його 

розгляду
11. Звіт Ревізійної Комісії за 2013 рік і прийняття рішення за результата-

ми його розгляду
12. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради 
13. Про обрання членів Спостережної Ради
14. Про обрання Голови Спостережної Ради
15. Про обрання заступників Голови Спостережної Ради
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Спостережної Ради
17. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Спостереж-

ної Ради
18. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

Головою та членами Спостережної Ради
19. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії
20. Про обрання членів Ревізійної Комісії
21. Про обрання Голови Ревізійної Комісії
22. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Ревізійної Комісії
23. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Ревізійної 

Комісії

24. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Ревізійної Комісії

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

найменування показника 

період 
звітний, 

станом на  
01.01.2014

попередній, 
станом на 
01.01.2013 

Усього активів, в т.ч. 23 329 595 25 345 639
Грошові кошти та їх еквіваленти та 
обов'язкові резерви

4 392 260 5 082 900

Кошти в інших банках 200 199 17 994
Кредити та заборгованість клієнтів 14 601 718 15 368 752
Усього зобов'язань, в т.ч.  20 538 006  22 567 102
Кошти банків 202 187 769 649
Кошти клієнтів 16 835 346 17 449 631
Усього власного капіталу, в т.ч. 2 791 589 2 778 537
Статутний капітал 1 774 333 1 774 333
Чистий прибуток/(збиток) 41 269 20 541
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0,0002 0,0001

Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейо-
вану акцію (грн.) 

0,0013 0,0007

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

0,0002 0,0001

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну привілейовану акцію (грн.) 

0,0013 0,0007

* Дані за звітний період заповнені станом на 4 квартал 2013 року та під-
лягають коригуванню з урахуванням уточнюючих проводок на початку бе-
резня 2014 р. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, 4 поверх, 
кімната 4.5 у робочі дні (кожної середи), в час з 11.00 год. до 12.00 год., а в день 
проведення загальних зборів - також у місці  їх  проведення за адресою:  
м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304 в час з 11.00 год. до 12.00 год. 

Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління - начальник 
Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» - Панов Сергій Миколайович. 
Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного Департа-
менту Ткаченко Вікторією Володимирівною.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до 
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розді-
лі «Новини» на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

З повагою,
Спостережна рада ат «УкрСиббанк»

Затверджено Спостережною радою ат «УкрСиббанк»

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 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Iнформацiйно-депозитарний центр «Глобал»
2. Код за ЄДРПОУ 35093607
3. Місцезнаходження  04073, м. Київ, пров. Куренiвський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс   044 467-57-47 044 390-79-91
5. Електронна поштова адреса    info@idcglobal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.idcglobal.com.ua
7. Вид особливої інформації    Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв учасникiв Товариства 

(Протокол №2/14 вiд 11.03.2014р.) буде звiльнений з посади Директо-
ра Полiйчук Олександр Валентинович з 14.03.2014р. Частка в статут-
ному капiталi — 4,402%. Перебував на посадi з 11.04.2007р. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв учасникiв Товариства 
(Протокол №2/14 вiд 11.03.2014р.) обрано на посаду Директора 
Корнiєнка Дмитра Григоровича, приступає до виконання обов’язкiв з 
17.03.2014р. строком згiдно статуту. За останнi 5 рокiв особа обiймала 
наступнi посади:

27.01.2009 — 16.12.2009 Директор ТОВ «КУА «Фiнексперт»
17.12.2009 — 15.112010 Директор ТОВ «Гарант-Зберiгач»
21.02.2011 — 26.12.2011 Директор ТОВ «Фондовий Форекс»
31.01.2012 — 04.12.2012 Заступник директора «ТОВ «Алга Актив»
06.12.2012 — по теперiшнiй час Директор ТОВ «Фiнком-ЛТД»
Частка в статутному капiталi — 0%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади  полiйчук олександр валентинович
директор                     (підпис)        (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                            11.03.2014
(дата)

 товариСтво З обмеЖеноЮ вIдповIдальнIСтЮ 
«IнформацIйно-депоЗитарний центр «Глобал»



94

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №50, 14 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР 
прат «СанаторІй «воСход»,

Наглядова рада товариства повідомляє Вас про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів.

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціо-
нерне товариство «САНАТОРІЙ «ВОСХОД»; 98100, Україна, АР Крим,  
м. Феодосія, прос. Айвазовського, б. 27.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2014 року о 
12:00 годині; 98100, Україна, ар Крим, м. феодосія, прос. айвазовсько-
го, б. 27, каб. директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 11.00 по 11.45 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 18 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Затвердження 
складу лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних збо-
рів. 3. Затвердження звіту Директора Товариства про результати фінансо-
во- господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Затвердження звіту 
Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 5. Затвердження річної фінансо-
вої звітності Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результа-
ти за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття 
збитків) Товариства за 2013 рік 7. Затвердження статуту Товариства у но-
вій редакції.

Акціонери товариства можуть ознайомитися особисто з матеріалами 
щодо питань порядку за місцезнаходженням товариства в робочі дні в ро-
бочий час, приймальня Директора, відповідальна особа за порядок озна-
йомлення Директор товариства Гарбуз Є.В. Для участі у зборах необхідно 
мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу, представникам акціоне-

рів — документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

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

найменування показників період
попере-

дній 
(2012р.)

Звітний 
(2013р.)

Усього активів 3368 3653
Основні засоби 2757,8 2499,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 4
Сумарна дебіторська заборгованість 281 136
Грошові кошти та їхні еквіваленнти 9 2
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал -1385 -1385
Статутний капітал 1543 1543
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3048 3048
Чистий прибуток (збиток) -4822,5 -4822,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27300 27300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 9

директор прат «Санаторій «восход» ______________ Є.в. Гарбуз

(Товариство), адреса фактичного місцезнаходження: 01004, м. Київ, ву-
лиця Горького, 7-А, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Това-
риства відбудуться 23 квітня 2014 р. о 10.00 за адресою: 01004, м. Київ. 
вулиця Горького, 7-а, у приміщенні товариства (кабінет директора).

порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів акціоне-

рів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Висновки ревізійної комісії (Ревізора) та висновки аудиторської пере-

вірки діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження висновків ревізійної 
комісії (Ревізора).

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження Звіту внутрішнього аудитору Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.

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

найменування показника період
попередній Звітний

Усього активів 98445 91012
Основні засоби 382 520
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси --- ---

Сумарна дебіторська заборгованість 13382 5468
Грошові кошти та їх еквіваленти 13546 4094
Нерозподілений прибуток 49688 60376
Власний капітал 72341 83029
Статутний капітал 19000 19000
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 9415 3090
Чистий прибуток (збиток) 846 10688
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000 19000
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) 33 42

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у збо-
рах, відбуватиметься у день проведення зборів з 9.00 до 9.45 за адресою: 
01004, м. Київ, вулиця Горького, 7-А.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів — доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, 
оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів 
можна за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Горького, 7-А, юридичний депар-
тамент, відповідальний — начальник юридичного департаменту Товари-
ства.

довідки за телефоном: (044) 359-05-30, 359-05-31.

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «ЗлаГода» 

Приватне акціонерне товариство «Харківхарчпром» (код за ЄДРПОУ- 
25610018, місцезнаходження:  61052, м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 4/7, 
офіс 305-306, тел:  057712-45-13, e-mail — proritetsv@rambler.ru , власна 
web-сторінка — www.harchprom.nr-avers.com.ua )

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

Дата зміни 12.03. 2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що 
здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або 
акціонером 12.03.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фі-
зична особа» змінилася з 20.000% до 0.000%. Розмір пакета акцій ак-
ціонера до зміни 200 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 0 шт. 
Дата зміни 12.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здій-
снює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціо-
нером 12.03.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фізична 
особа» змінилася з 20.000% до 25.000%. Розмір пакета акцій акціоне-
ра до зміни 200 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 250 шт. 

Дата зміни 12.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здій-
снює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціо-
нером 12.03.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фізична 
особа» змінилася з 20.000% до 25.000%. Розмір пакета акцій акціоне-
ра до зміни 200 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 250 шт. 
Дата зміни 12.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здій-
снює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціо-
нером 12.03.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фізична 
особа» змінилася з 20.000% до 25.000%. Розмір пакета акцій акціоне-
ра до зміни 200 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 250 шт. 
Дата зміни 12.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здій-
снює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціо-
нером 12.03.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фізична 
особа» змінилася з 20.000% до 25.000%. Розмір пакета акцій акціоне-
ра до зміни 200 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 250 шт.

директор  бистрицький С.в.

приватне аКцІонерне товариСтво «харКІвхарчпром»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«одеСьКий автоСКладальний Завод»
код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження згідно з реєстраційними до-
кументами: 65003 м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 25 квіт-
ня 2014 року об 11.00. за адресою: м. одеса, вул. отамана чепіги, б.29 
(кімната №1, актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24.00 19 квітня 2014 року у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, 
що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представ-
никам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що 
посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного 
законодавства України.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2013 р. та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту спостережної ради товариства за 2013 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.
7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження роз-

міру річних дивідендів.
8. Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв»язку з 

приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні 
товариства».

9. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх положень товариства у зв'язку з приведен-
ням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Відкликання членів виконавчого органу товариства.
12. Відкликання членів спостережної ради товариства. 
13. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів.

14. Відкликання членів ревізійної комісії товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, 
Отамана Чепіги, б.29 кабінет № 8 з понеділка по п»ятницю з 10.00 до 
13.00, в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — начальник відділу кадрів ляховецька С.а. тел (048)7713357 
Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 
20 днів до дати проведення зборів.

тел. (048) 723-21-38  Спостережна рада 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

2013 р.
Усього активів 17755
Основні засоби 16189
Довгострокові фінансові інвестиції 1356
Запаси 4
Сумарна дебіторська заборгованість 205
Грошові кошти та їх еквіваленти 1
Нерозподілений прибуток (збиток)  ( 2173 )
Власний капітал 17568
Статутний капітал 2170
Довгострокові зобов’язання 17571
Поточні зобов’язання 188
Чистий прибуток (збиток) ( 27,2 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1446477
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7

ІнформацІйне повІдомлення про проведення 
ЗаГальних ЗборІв товариСтва

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «фІлІп моррІС УКраЇна» 

Шановні акціонери!
приватне акціонерне товариство «філіп морріс Україна», що зна-

ходиться за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський 
район, селище Комуніст, Польовий в‘їзд, 1, (надалі — «товариство»), по-
відомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
(надалі — «Загальні збори») Товариства.

Загальні збори будуть проведені 16 квітня 2014 року о 14:00 годині за 
адресою: 62482, Україна, харківська область, харківський район, се-
лище Комуніст, польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.

порядоК денний:
1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обран-

ня нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про 

підсумки діяльності Товариства за 2013 рік. 
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ре-

візора Товариства.
5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Това-

риства за 2013р. 
6. Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл 

прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження за-

гального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством.
основні показники фінансово-господарської діяльності

товариства (тис. грн.)
найменування показника період 

звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів  3’058’001 2’366’092
Основні засоби  1’068’688 902’804
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 508’532 509’750
Сумарна дебіторська заборгованість  1’341’130 748’722
Грошові кошти та їх еквіваленти 20’541 12’104
Нерозподілений прибуток 1’301’519 1’096’380
Власний капітал 1’348’777 1’143’638
Статутний капітал 2’647 2’647
Довгострокові зобов’язання 21’809 34’335
Поточні зобов’язання 528’597 1’032’307
Чистий прибуток (збиток) 1’301’500 1’096’370
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2’005’018 2’005’018
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) 1405 1451

для реєстрації для участі в Загальних зборах необхідно мати:
1. Документ, що посвідчує особу.
2. Документ, що підтверджує повноваження представника на право 

участі та голосування на Загальних зборах — додатково для представни-
ків акціонерів.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загаль-
них зборах проводиться 16 квітня 2014 року з 13:15 до 14:00 згідно з Пере-
ліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (Зведеним 
обліковим реєстром власників цінних паперів) Товариства, складеним 
10 квітня 2014 року станом на 24 годину за три робочих дні  до дня про-
ведення Загальних зборів. Реєстрація проводиться за адресою: 62482, 
Україна, Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, Польо-
вий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.

До дня проведення Загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні за 
адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище 
Комуніст, Польовий в’їзд, 1, кімната № 6.312, а в день проведення Загаль-
них зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — За-
ступник Генерального директора Товариства пан Пьотр Анджей Церек.

Для проїзду до місця проведення Загальних зборів транспортом, який 
буде надано Товариством, акціонерам та/або представникам акціонерів 
необхідно прибути 16 квітня 2014 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: 
61125, Україна, м. Харків, вулиця Нетіченська, 25-а.
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(код з ЄДРПОУ: 23571372 , місце знаходження : 09113, Київська обл., м. 
Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 106) повідомляє, про проведення 
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14.04.2014 року о 10.00 
годині за адресою: 09113, Київська обл., м. біла церква, бульвар 50-річ-
чя перемоги, 106, 2-й поверх, кабінет Голови правління (№225). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
акціонерів - 08.04.2014р.

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

1. Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затверджен-
ня регламенту зборів.

2. Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2013 рік та визначення перспектив розвитку на 2014 
рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління та 
аудиторської перевірки.

4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Обрання Голови правління.
6. Обрання Наглядової ради.
7. Обрання ревізійної комісії, чи аудитора.

8. Продаж, безоплатна передача чи в інший спосіб відчуження гаражів, 
та складу на вул. Січневому прориві, 41, м. Біла Церква.

Реєстрація акціонерів проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день 
проведення загальних зборів на підставі документу, що посвідчує особу, та 
доручення оформленого згідно з чинним законодавством для представни-
ків акціонерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 
13.00 години, в приміщенні Товариства за адресою: Київська обл., м. Біла 
Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 106, 2-й поверх, кабінет Голови прав-
ління (№225), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх про-
ведення. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів приймаються 
за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Відповідальна осо-
ба за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління 
С.С. Шварапа. Тел. для довідок (456) 34-04-13, Правління Товариства.

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

найменування показника
період

звітний 
2013р.

попередній 
2012р.

Усього активів 913 949

приватне аКцІонерне товариСтво «СІльбУд»
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Основні засоби 862 903
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 2
Сумарна дебіторська заборгованість 37 33
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 815 881

Статутний капітал 152 152
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 52 47
Чистий прибуток (збиток) -66 -96
Середньорічна кількість акцій (шт.) 607972 607972
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 13

Голова правління            Шварапа С.С.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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приватне аКцІонерне товариСтво «боГУС-
лавСьКе хлІбоприймальне пІдприЄмСтво» (міс-
цезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, код 
ЄДРПОУ 00954521) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться  
23 квітня 2014 року о 10.00 год. за адресою: Київська обл. м. богуслав, 
вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 09:00 год. до 09:45 год. у день та за місцем проведення загальних 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 16 квітня 2014 р.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним (порядок денний):

Про обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів 1. 
акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних збо-
рів акціонерів.

Звіт Правління товариства по підсумках роботи підприємства за 2013 рік.2. 
Звіт Ревізора товариства за 2013 рік.3. 
Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.4. 
Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Правління, звіту На-5. 

глядової ради та звіту Ревізора.
Затвердження річного звіту та балансу товариства.6. 
Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-7. 

бачених законом.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.8. 
Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства.9. 

Про обрання членів Наглядової Ради товариства.10. 
Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-11. 

меться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами 
Наглядової Ради.

Про отримання кредиту в АТ «Райффайзен Банк Аваль» або інших 12. 
банківських установах.

Про передачу в заставу майна Товариства: цілісний майновий комп-13. 
лекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м. Богуслав, вул. Шев-
ченка, 142.

Про надання повноваження Голові Правління Товариства Костенку 14. 
Олександру Дмитровичу на укладення та підписання від імені Товариства до-

говорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання рішень, 
що будуть прийняті на даних Загальних зборах, самостійно узгодивши всі інші 
умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, акто-
вий зал №1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 
12.00 до 12.30), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – головний бухгалтер Копиленко Раїса Анатоліївна, 
тел./факс для довідок: (04561) 5-11-52.

Для реєстрації акціонерів необхідно мати: для фізичної особи – пас-
порт, для представника юридичної особи – паспорт та довіреність, оформ-
лену згідно з чинним законодавством.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 2710,0 1811,0
Основні засоби 1198,0 1302,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 35,0 53,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1352,0 413,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 125,0 43,0
Нерозподілений прибуток 206,0 201,0
Власний капітал 1315,0 1310,0
Статутний капітал 611,0 611,0
Резервний капітал 498,0 498,0
Довгострокові зобов’язанння - -
Поточні зобов’язанння 1395,0 501,0
Чистий прибуток (збиток) 5,0 77,0
Середньорічна кількість акцій(шт.) 2444080 2444080
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 40

Голова правління    о.д. Костенко

до УваГи аКцІонерІв!
пУблІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«бахчовиК» 
(ідентифікаційний код 00483553)

Шановний акціонере!
Повідомляємо, що «24» квітня 2014 року 

за адресою: 87122, донецька обл., тельманівський район, с. бахчо-
вик, вул. Горького, 1, актовий зал 

відбудуться річні загальні збори акціонерів 
Реєстрація акціонерів: «24» квітня 2014 року з 11.00 до 11.45

за місцем проведення загальних зборів Товариства.
Початок зборів о 12.00

порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – гос-

подарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, річних результатів 

діяльності Товариства за 2013 рік. 
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за резуль-

татами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

виконавчого органу.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
додаткова інформація до п. 4:

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

Найменування показника

період
Звітний 

(2013) згідно 
МСФЗ

Попередній 
(2012) згідно 

МСФЗ
Усього активів 23337 27428

Основні засоби 9625 12054
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5340 6641
Сумарна дебіторська заборгованість 7586 6218
Грошові кошти та їх еквіваленти 710 2100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 460 4590
Власний капітал 1831 5961
Статутний капітал 1371 1371
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 21506 21467
Чистий прибуток (збиток) (4100) (6308)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5484000 5484000
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 13

«У разі будь-яких змін у обліковій політиці Товариства, відповідні зміни 
буде доведено до відома акціонерів.»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, 17.04.2014р. 

По всім питанням, що можуть виникнути та для ознайомлення з документа-
ми, що стосуються порядку денного Загальних зборів акціонерів, можна зверта-
тися за адресою: 87122, Донецька обл., Тельманівський район, с.Новоселівка, 
вул. Леніна, 7, к. 1, у робочі дні з 10:00 до 11:45 та з 13:00 до 15:30.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - Головний бухгалтер Товариства – Узун Костянтин Костянтинович. До-
відки за тел.: (06279) 2-41-35.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати: акці-
онерам – документ, що посвідчує особу; представникам – доручення на право 
участі у Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

пат «бахчовиК»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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1. Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, 
що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не 
може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за досто-
вірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації ви-
пуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи..

2. Інформація про емітента:
2.1. повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОР-

ГОВИЙ ДІМ «БІЛОВОДСЬКИЙ ОЛІЙНИК» (надалі Товариство або Емітент) код 
ЄДРПОУ 38180482.

2.2. Скорочене найменування: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БІЛОВОДСЬКИЙ 
ОЛІЙНИК».

2.3. місцезнаходження (юридична адреса): 04655, м. Київ, вул. Поляр-
на, буд. 20.

2.4. телефон:.(044)-500-1605.
2.5. факс:(044)-500-1605.
2.6. електрона адреса: tov_tdbo@ukr.net.
2.7. дата заснування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГО-

ВИЙ ДІМ «БІЛОВОДСЬКИЙ ОЛІЙНИК» зареєстроване зареєстроване Оболон-
ською районною у м. Києві державною адміністрацією 04 квітня 2012 року, номер 
запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців 1 069 102 0000 028666. Було перейменоване згідно рішення Поза-
чергових загальних зборів Учасників Товариства (Протокол №11 від 03 лютого 
2014 року) з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬ-
НИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОРТАЛ» на Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «БІЛОВОДСЬКИЙ ОЛІЙНИК».

2.8. перелік засновників:
На момент державної реєстрації засновниками Товариства були:
Фізична особа (Громадянин України) Левін Володимир Ілліч, паспорт СН 

№373340, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 28.11.1996 р., прожи-
ває за адресою, м. Київ, вул.. Героїв Сталінграда, 8 корпус 44, кв. 56. ідентифіка-
ційний номер 2571917035.

2.9. Структура управління емітентом:
До органів управління та контролю Товариства входять:
• Загальні збори Учасників;
• Директор;
• Ревізійна комісія.
2.9.1. Вищим органом товариства є Загальні збори учасників, які склада-

ються з учасників Товариства або призначених ними представників. Учасники 
можуть визначити представників на невизначений або визначений термін або 
для участі в конкретних зборах учасників. Учасник вправі в будь-який час заміни-
ти свого представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. 
Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учас-
нику або представникові іншого учасника.

2.9.2. Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статут-
ному капіталі. Загальні збори учасників правомочні приймати рішення з будь-яких 
питань діяльності Товариства. Загальні збори учасників Товариства обирають 
голову та секретаря загальних зборів учасників Товариства.

2.9.3. Порядок прийняття рішень Загальними зборами учасників.
Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні 

учасники (представники учасників), що володіють в сукупності більш як 60 відсо-
тками голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени 
виконавчих органів, які не є учасниками Товариства. Учасники зборів, які беруть 
участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний 
учасник на зборах учасників. Цей перелік укладається та підписується головою 
та секретарем зборів.

Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загаль-
них зборах учасників за умовами, що воно було ним поставлено не пізніше як за 
25 днів до початку зборів.

2.9.4. Періодичність скликання Загальних зборів учасників Товариства.
Загальні збори учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові 

Загальні збори учасників скликаються на вимогу Директора Товариства у випад-
ках, що передбачені цим Статутом, рішенням Загальних зборів учасників.

2.9.5. Компетенція Загальних зборів учасників Товариства.
До виключної компетенції Загальних зборів учасників належать:
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження пла-

нів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
в) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його 

дочірні підприємства, філії, представництва; затвердження звітів і висновків реві-
зійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки при-
бутку (дивідендів) з урахуванням вимог , передбачених ЗУ «Про Господарські 
товариства» та іншими законами, визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та пред-
ставництв, затвердження їх статутів та положень про них;

е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадо-
вих осіб органів управління Товариства; визначення форм контролю за діяльніс-
тю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контр-
ольних органів;

є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товари-
ства, визначення його організаційної структури;

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх 
підприємств, філій та представництв;

и) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення 
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
ї) затвердження порядку розподілу та використання прибутку, нормативів та 

порядку утворення фондів Товариства; 
к) вирішення питання про виключення учасника з товариства; 
л) призначення та звільнення Директора Товариства;
м) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових 

вкладів до Статутного фонду (капіталу);
З питань, зазначених у пунктах «а», «б», а також пункті «к» пункту 2.95. Ста-

туту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що 
володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасни-
ків Товариства. 

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
2.9.6. виконавчий орган товариства
Виконавчим органом Товариства є директор, що призначається (обирається) 

Загальними зборами учасників, здійснює керівництво поточною діяльністю Това-
риства в межах своєї компетенції та підзвітний Загальним зборам учасників Това-
риства. 

2.9.7. Директор Товариства має право:
- Діяти від імені Товариства без довіреності у відносинах з іншими підприєм-

ствами, установами, організаціями та фізичними особами;
- Затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- Формувати та затверджувати штатний розклад Товариства, здійснювати 

прийом на роботу і звільняти працівників, накладати дисциплінарні стягнення, 
приймати рішення про заохочення працівників;

- Укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та вчи-
няти юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності та доручення, від-
кривати та використовувати рахунку Товариства в банківських установах;

- Укладати правочини щодо відчуження земельних ділянок, об’єктів нерухо-
мості та їх частин, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей, відне-
сених до основних фондів, а також цінних паперів та корпоративних прав, на-
лежних Товариству;

- Організувати виконання рішень Загальних зборів учасників і подавати звіти 
про їх виконання;

- Подавати на затвердження Загальних зборів учасників Товариства проекти 
кошторису адміністративно — господарських витрат Товариства;

- Самостійно розпоряджатися майном та коштами Товариства;
- Реалізовувати інші права та виконувати обов’язки, передбачені чинними за-

конодавством України;
- Приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності в межах прав, що 

надані йому Загальними зборами Товариства.
2.9.8. ревізійна комісія.
Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснює Ревізійна комісія.
Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами 

учасників Товариства.
2.9.9. Ревізійна комісія, утворюється Загальними зборами учасників Товари-

ства з їх числа або з осіб, що не посідають керівних посад у Товаристві в кількос-
ті 3 осіб.

Загальні збори учасників можуть достроково переобрати окремих членів Ре-
візійної комісії, а також Ревізійну комісію в цілому. Ревізійна комісія за дозволом 
Загальних зборів учасників має право залучати до своєї роботи незалежних екс-
пертів.

2.9.10. До завдань Ревізійної комісії належить перевірка щорічного звіту і ба-
лансу Товариства, а також інші питання, що пов'язані із контролем фінансово-
господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія: здійснює контроль за фінансовою і господарською діяльніс-
тю Товариства; перевіряє вірність та своєчасність ведення обліку та звітності; 
вимагає від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів; ко-
ристується усіма бухгалтерськими та іншими документами, вимагає особистих 
пояснень як у письмовій, так і в усній формі; направляє результати перевірок, що 
проведені нею Загальним зборами учасників; складає висновок щодо річних зві-
тів та балансів, без якого Загальні збори учасників не мають права затверджува-
ти звіт та баланс; має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів 
учасників, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлені 
зловживання посадових осіб Товариства.

Річний звіт та баланс подається Загальними зборами учасників тільки з ви-
сновком Ревізійної комісії не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.

2.9.11. Ревізійна комісія веде протоколи усіх засідань комісії.
2.9.12. На вимогу з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську 

перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного ауди-
тора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками.

2.10. предмет та мета діяльності емітента: 
Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою 

отримання прибутку.
Основні види діяльності:
- Виробництво олії та тваринних жирів;
- Післяурожайна діяльність;
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живи-

ми тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.
діяльність у галузі торгівлі і послуг:
- оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгів-

ля промисловими та господарчими товарами, експортні, імпортні операції;
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- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для 

будівництва, експортні, імпортні операції;
- роздрібна та оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
- оптова торгівля харчовими продуктами, роздрібна торгівля харчовими про-

дуктами;
- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпортні операції з металами та ме-

талобрухтом;
- оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів;
- оптова торгівля іграшками, продуктами хімічної промисловості та сировиною;
- виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- посередницька діяльність;
- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресто-

ранів, кафе, барів тощо;
- організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчу-

вання, комісійна торгівля;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виро-

бами;
- оптова, роздрібна торгівля та реалізація, виробництво, переробка та заго-

тівля
- нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції;
- надання довірчих, дилерських, дистриб'юційних послуг виробничого і неви-

робничого характеру;
- створення оптово-роздрібними підприємств торгівлі і послуг населенню, в 

тому числі і валютних;
- надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іноземними 

суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами;
- надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її 
межами; 

- організація ділових поїздок за кодон підприємців і прийняття (включаючи 
повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громад-
ських кіл. 

рекламно-видавнича діяльність:
- рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічна реклама;
- виробництво і розміщення візуальної реклами;
- видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
- надання всяких видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- видавнича діяльність;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, ви-

готовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація відео- та кінопродук-

ції; — — надання поліграфічних послуг;
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного 

часу; 
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео-та 

кіно продукції; 
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підпри-

ємств і організацій;
- інформаційні послуги.
будівництво:
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних ро-

біт;
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закла-

дів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших 
приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицюваль-
ну плитку; 

- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також на-
ступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, 
культурно-побутового та іншого призначення;

- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація; 
- технічне осадження механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій 

та інжирних комунікацій;
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі 

даних та документального зв'язку;
- будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутнико-

вого зв'язку; 
- ремонтні та реставраційні роботи;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та 

сантехнічних робіт.
фінансово-економічна діяльність:
- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономіч-

них зв'язків; 
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проек-

тів і комерційних ініціатив;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- організація підприємств лізингового типу;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької 

діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг.

виробничо-господарська діяльність:
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конку-

рентоспроможності продукції з наступною реалізацією її на ринку; 
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних ро-

біт; 
- швейне виробництво;
- оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна; 
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з 

електронними компонентами;
- впровадження нових технологій, включаючи засоби по захисту навколиш-

нього середовища;
- впровадження винаходів, «ноу-хау» у масове виробництво; закупівля та ре-

алізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та госпо-
дарської продукції народних промислів та ремесел;

- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації , про-
грамного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;

- розробка і впровадження у виробництво товарів, продукції послуг на основі 
прогресивних технологій;

- патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій; 
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господар-

ства; 
- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів, інших комунальних закладів, 

дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших при-
міщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну 
плитку, видобуток та обробку мармуру та граніту;

- організація і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сирови-
ни та відходів виробництва;

- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, уста-
новами з питань виробництва та реалізації продукції.

Інформатика та комп'ютеризація:
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних 

робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апарат-

них засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку; 
програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);

- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та 
оргтехніки; 

- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених 
баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;

- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних і некомер-
ційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до 
світових інформаційних фондів;

- залучення іноземних інвестицій.
Купівля та продаж власного нерухомого майна:
- купівлю та перепродаж власного нерухомого майна — нежитлових та житло-

вих будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних 
ділянок.

Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись 
тільки при наявності такого дозволу (ліцензії) відповідних державних установ.

2.11. розмір статутного капіталу станом на 06.02.2014 року: 10 010 000 
(десять мільйонів десять тисяч) гривень 00 копійок, Статутний капітал спла-
чено повністю 29.01.2014р. в сумі 10 010 000 (десять мільйонів десять тисяч) 
гривень 00 копійок.

2.12. розмір власного капіталу станом на 31.12.2013 року становить 11 
тисяч гривень. 

2.13. чисельність штатних працівників станом на 31.12.2013 року 1 (одна) 
особа.

2.14. дані про посадових осіб органів управління емітента:
Прізвище, ім’я, по батькові Мельник Дмитро В’ячеславович
Рік народження 17.04.1972
Освіта Вища
Кваліфікація Економіст
Загальний виробничий стаж 24 рік
Стаж роботи на даній посаді Один місяць
Посада на основному місці роботи Директор

Голова ревізійної комісії не обирався.
дані про посади посадових осіб емітента на попередніх місцях роботи 

за останні п'ять років
Прізвище,ім’я,по 

батькові
Посада Організація Час роботи

Мельник Дмитро 
Вячеславович

Керівник відділу 
корпоративних проектів

ТОВ «БАЗІС 
ПОІНТ»

З 02.06.2008 
по 31.05.2009

Мельник Дмитро 
Вячеславович

Директор ТОВ «Мейкер 
Індастрі»

З 01.06.2009 
по 23.06.2009

Мельник Дмитро 
Вячеславович

Керівник відділу 
корпоративних проектів

ТОВ «БАЗІС 
ПОІНТ»

З 24.06.2009 
по 01.06.2010

Мельник Дмитро 
Вячеславович

Головний фахівець з 
корпоративних проектів

ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ 
Кастоді»

З 01.06.2010 
по 22.06.2012

Мельник Дмитро 
Вячеславович

Провідний фахівець 
відділу корпоративних 

фінансів

ТОВ «Мілленіум 
фінансові послуги»

З 23.07.2012 
по 15.04.2013
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Мельник Дмитро 
Вячеславович

Директор ТОВ «ТОРГОВИЙ 
ДІМ «БІЛОВОД-

СЬКИЙ ОЛІЙНИК»

08.01.2014 р. 
по теперішній 

час.

2.15. відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу 
за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню 
документів: 

Прізвище,ім’я,по батькові Посада Середня заробітна 
плата за 2013 р.

Костинський Михайло Володимирович Директор 1200 грн.

3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента
3.1. перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів 

діяльності: станом на 31.12.2013р., емітент не має ліцензій.
3.2. опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що 

передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації проспек-
ту емісії облігацій:

Станом на 31.12.2013р. Емітент проводить діяльність з підготовки та пого-
дження технічних умов та технічної документації для виробництва переробки на-
сіння олійних рослин та виробництва олії. 

3.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, в якій здійснює 
діяльність емітент:

За останні роки пріоритет сільськогосподарського ринку України зміщуються в 
бік олійного сектору. Основною причиною таких змін є стабільна рентабельність 
продажу олійної сировини на тлі зниження рентабельності вирощування зерно-
вих культур. Підвищився інтерес виробників до альтернатив культур — сої, рапсу, 
льону.

Потенціал з переробки насіння олійних культур в Україні становить 6,3 млн. 
тонн. За оцінками аналітиків АПК в наступні 1-3 роки переробка може зрости 
до 6,3 млн. тонн. Підвищення перероблюючи потужностей здійснюється за ра-
хунок, як розширення вже існуючих, так і за рахунок будівництва нових потуж-
ностей.

Розширенню виробничих потужностей сприяє високий попит на українську 
соняшникову олію на світових ринках. Незважаючи на постійне збільшення по-
питу в Україні, який в минулому році склав 600 тис. тон, виробництво значно пе-
ревищує його та стимулює експорт. Разом з цим розширюється географія поста-
вок. В минулому році українська олія експортувалась в 56 країн світу. 
Найбільшими покупцями української продукції є Туреччина, Єгипет, Іспанія, Фран-
ція та Голландія. Через Велику Британію продукція продавалась в країни Близь-
кого Сходу та північної Африки.

Середній рівень рентабельності в галузі становить 18,4%, що є найбільшим 
показником в сільському господарстві.

Галузь не має сезонного характеру виробництва.
3.2.2. об’єми реалізації основних видів продукції, послуг та робіт станом 

на 31.12.2013р., становить 2 тисячі грн. 
3.2.3. ринки збуту: 
Ринком збуту Емітента є ринок соняшникової олії України, Туреччина та краї-

ни ЄС. Основними споживачами Емітента є юридичні та фізичні особі підприємці, 
що займаються оптовою та роздрібною торгівлею олійної сировини.

3.2.4. основні конкуренти емітента: 
Основними конкурентами Емітента в Україні є Компанії «Cargill AT & 

Enterprise Inc.», ПАТ «Креатив Групп», ДП «Сантрейд», та «Bunge Limited».
3.3. обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: 
Емітентом проводилась інвестиційна діяльність в сумі 10019 тис. грн., а саме: 

на придбання інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування.
3.4. відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 

10% статутного капіталу:
Емітент не володіє частками (акціями) статутного капіталу інших юридичних 

осіб
3.5. відомості про дочірні підприємства, філії та представництва: 
Дочірні підприємства, філії та представництва відсутні.
3.6. відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, 

асоціаціях тощо: Емітент не входить до складу холдингових компаній, концер-
нів, асоціацій тощо.

3.7. політика щодо досліджень та розробок: Товариство не провадить са-
мостійних досліджень та розробок.

3.8. можливі фактори ризику: Прорахунки проектних і вишукувальних орга-
нізацій; різка зміна валютного курсу, гіперінфляція, зміни в законодавстві, погір-
шення економічної діяльності в цілому та на ринку праці, зупинка діяльності під-
рядних, субпідрядних та постачальних організацій фіскальними органами, 
системні та юридичні ризики, стихійні лиха (землетрус, пожежа та таке інше) та 
інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного 
законодавства.

3.9. перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки: В 
2014-2016 роках Емітент планує провести підготовку та погодження технічних 
умов та технічної документації для виробництва переробки насіння олійних рос-
лин та виробництва олії проводить діяльність з підготовки та погодження техніч-
них умов та технічної документації для виробництва переробки насіння олійних 
рослин та виробництво олії.

3.10. відомості про провадження у справі про банкрутство або про за-
стосовування заходів із санації у відношенні емітента чи його правового 
попередника протягом трьох років, що передували року проведення роз-
міщення облігацій: Протягом трьох останніх років щодо емітента не було по-
рушено провадження у справі про банкрутство, заходи із санації не застосовува-
лися.

3.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента: Емітент не має кре-
дитних правочинів з банками та іншими кредитними установами.

3.12. фінансова звітність емітента
додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
«Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»
фІнанСовий ЗвІт

суб'єкта малого підприємництва 
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013| 01| 01
Підприємство Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «СОЦІАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ 
ПОРТАЛ»

за 
ЄДРПОУ

38180482

Територія Оболонський р-н за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма 
господарювання тов за КОПФГ 240

Орган державного управлiння за КОДУ
Вид економічної діяльності діяльн.у сфері бух.

обліку й аудиту
за КВЕД 69.20

Середня кількість працівників  1
Одиниця вимiру: тис.грн.
 Адреса:Україна, 04655, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20 
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. баланс форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
на 31 Грудня 2012 р.

Актив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 - - 
Основнi засоби:
 залишкова вартiсть 030 - - 
 первiсна вартiсть 031 - - 
 знос 032
Довгострокові біологічні активи: 
 справедлива (залишкова) вартість 035 - - 
 первісна вартість 036 - - 
 накопичена амортизація 037
Довгостроковi фiнансовi інвестиції 040 - - 
Інші необоротні активи 070 - - 
Усього за роздiлом I 080 - - 
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 - - 
Поточні біологічні активи 110 - - 
Готова продукцiя 130 - - 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
 чиста реалізаційна вартість 160 - - 
 первісна вартість 161 - - 
 резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом

170 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - - 
Поточні фінансові інвестиції 220 - 10,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті 230 - - 
 у тому числі в касі 231 - - 
 в іноземній валюті 240 - - 
Інші оборотні активи 250 - - 
Усього за роздiлом II 260 - 10,0
III. Витрати майбутніх періодів 270 - - 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - - 
баланс 280 - 10,0

Пасив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 

року

На кінець
звітного 
періоду 

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капiтал 300 - 10,0
Додатковий капiтал 320 - - 
Резервний капітал 340 - - 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 (10.0)
Усього за роздiлом I 380 - - 
II. Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування

430 - - 

III. Довгострокові зобов’язання 480 - - 
ІV Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 - - 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 - - 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 - 10,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:
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 з бюджетом 550 - - 
 зі страхування 570 - - 
 з оплати працi* 580 - - 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами 
та групами вибуття, утримуваними для продажу

605 - - 

Iншi поточні зобов’язання 610 - - 
Усього за роздiлом IV 620 - 10,0
V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 
баланс 640 - 10,0
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) - 

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 р.

форма № 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

010 - - 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030 - - 

Інші операційні доходи 040 - - 
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції та дохід від 
зміни вартості поточних біологічних активів

201 - - 

Інші доходи 050 - - 
разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 - - 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

080

Інші операційні витрати 090
у тому числі 091

092
Інші витрати 100
разом витрати (080 + 090 + 100) 120
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 
120)

130 - - 

Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції та 
витрати від зміни вартості поточних біологічних 
активів

202 - - 

Податок на прибуток 140
чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 - - 
Забезпечення матеріального заохочення 160 - - 
Керівник / Костинський М. В. /

(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер / Костинський М. В. /

(підпис) (ініціали, прізвище)

додаток 1
до національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2014 01 1
Підприємство Товариства з обмеженою відпові-

дальністю «СОЦІАЛЬНИЙ 
ФІНАНСОВИЙ ПОРТАЛ»

за 
ЄДРПОУ 

38180482

Територія оболонський р-н за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма 
господарювання

240 за КОПФГ 

Вид економічної 
діяльності

діяльність у сфері бух.
обліку й аудиту

за КВЕД 69.20

Середня кількість працівників 1 1
Адреса, телефон Україна, 04655, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, 
0443901605 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV 
Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого 
наводяться в гривнях з копійками) 
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2013 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи

1000 - - 

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

1030 - - 

інші фінансові інвестиції 1035 - - 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 
Відстрочені податкові активи 1045 - - 
Iншi необоротнi активи 1090 - - 
Усього за роздiлом I 1095 - - 
 II. оборотні активи
Запаси

1100 - - 

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

1125 - 2

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130 - - 

 з бюджетом 1135 - - 
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - 6
Поточні фінансові інвестиції 1160 10 10019
Гроші та їх еквіваленти 1165 - 3
 Рахунки в банках 1167 - 3
Витрати майбутніх періодів 1170 - - 
 Інші оборотні активи 1190 - - 
Усього за роздiлом II 1195 10 10030
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - - 

баланс 1300 10 10030

Пасив Код
ряд-
ка

На початок
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

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

1400 10 10

Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 - - 
 Резервний капітал 1415 - - 
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1
 Неоплачений капітал 1425 (10)
 Вилучений капітал 1430
Усього за роздiлом I 1495 - 11
II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 - - 

Довгострокові кредити банкiв 1510 - - 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 
Довгострокові забезпечення 1520 - - 
Цільове фінансування 1525 - - 
Усього за роздiлом IІ 1595 - - 
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв

1600 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610 - - 

 товари, роботи, послуги 1615 10 10
 розрахунками з бюджетом 1620 - - 
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 
 розрахунками зі страхування 1625 - - 
 розрахунками з оплати праці 1630 - - 
Поточні забезпечення 1660 - - 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов’язання 1690 - 10009
Усього за роздiлом ІII 1695 10 10019
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - - 

 баланс 1900 10 10030

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
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Додаток 1

до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2014 01 1
Пiдприємство товариства з обмеженою 

відповідальністю «СоцІальний 
фІнанСовий портал»

за ЄДРПОУ 38180482

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗУльтати 
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

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

2000 2 - 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2050 - -

валовий :
прибуток

2090 2 - 

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

2190 1 - 

 збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 - - 
Інші доходи 2240 - - 
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - -
фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 

2290 1 - 

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

2305 - - 

чистий фінансовий результат:
прибуток 

2350 1 - 

 збиток 2355 - -

II. СУКУпний дохІд
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 
Накопичені курсові різниці 2410 - - 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств

2415 - - 

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

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 1 - 

III. елементи операцІйних витрат
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - - 
Витрати на оплату праці 2505 - - 
Відрахування на соціальні заходи 2510 - - 
Амортизація 2515 - - 
Інші операційні витрати 2520 1 - 
разом 2550 1 - 

ІV. роЗрахУноК поКаЗниКІв прибУтКовоСтІ аКцІй
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

Додаток 1
до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової 

звітності»
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2014 01 1
Підприємство Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «СОЦІАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОРТАЛ»

за ЄДРПОУ 38180482

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2013 р.

Форма №3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

 І. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 - - 

Повернення податків і зборів 3005 - - 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 
Цільового фінансування 3010 - - 
 Надходження від отримання субсидій, 
дотацій

3011 - - 

Надходження авансів від покупців і 
замовників

3015 - - 

Надходження від повернення авансів 3020 40 - 
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках

3025 - - 

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035 - - 

Надходження від операційної оренди 3040 - - 
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород

3045 - - 

Надходження від страхових премій 3050 - - 
Надходження фінансових установ від 
повернення позик

3055 - - 

Інші надходження 3095 48 - 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (46)

Праці 3105
Відрахувань на соціальні заходи 3110
Зобов’язань з податків і зборів 3115
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість

3117

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (48)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання 
позик

3155

Інші витрачання 3190 (1)
чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 -7 - 

II. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
         фінансових інвестицій

3200 - - 

 необоротних активів 3205 - - 
Надходження від отриманих:
         відсотків

3215 - - 

 дивідендів 3220 - - 
Надходження від деривативів 3225 - - 
Надходження від погашення позик 3230 - - 
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 - - 

Інші надходження 3250 - - 
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Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

 необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

 Інші платежі 3290
чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 - -

III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження від:
Власного капіталу

3300 10 - 

Отримання позик 3305 - - 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві

3310 - - 

Інші надходження 3340 - - 

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375

Інші платежі 3390
чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 10 - 

чистий рух коштів за звітний період 3400 3 -
Залишок коштів на початок року 3405 - - 
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

3410 - - 

Залишок коштів на кінець року 3415 3 -
Додаток 1

до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
Коди

дата (рік, місяць, число) 2014 01 01
Підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «СоцІальний фІнанСовий портал» за ЄдрпоУ 38180482

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
ряд-
ка

Зареєстрова-
ний капітал

Капітал у 
дооцінках

додатковий 
капітал

резервний 
капітал

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

неоплаче-
ний капітал

вилучений 
капітал

всьо-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року

4000 10 (10)

 Коригування :
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
 Скоригований залишок на початок року 4095 10 (10)
 чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 1 1
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116
розподіл прибутку :
Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

4205

 Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, на- лежна до бюджету 
відпо- відно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

4225

внески учасників :
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу 4245 10 10
вилучення капіталу :
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки 
в дочірньому підприємстві

4291

 разом змін в капіталі 4295 1 10 11
 Залишок на кінець року 4300 10 1 11
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302 

(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2014 1 01
Пiдприємство Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЦІАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОРТАЛ» за ЄДРПОУ 38180482
Територія Оболонський р-н за КОАТУУ 8038000000
Орган державного управління за СПОДУ 
Організаційно-правова форма господарювання 240 за ОПФГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 69.20
Одиниця виміру: тис. грн.

примІтКи
до річної фінансової звітності 

за 2013 р. Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

I. нематеріальні активи
Групи нематеріальних 

активів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-)

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

амортиза-
ції за рік

Втра-
ти від 
змен-
шення 
корис-
ності
за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти- 
зації

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(переоці-
не- ної) 
вартості

накопи-
ченої 
амор-
тизації

первісна 
(переоці-

не на) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 
природними ресурсами

010 - - - - - - - - - - - - - 

Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - - 
Права на комерційні 
позначення

030 - - - - - - - - - - - - - 

Права на об’єкти про- мис-
лової власності

040 - - - - - - - - - - - - - 

Авторське право та суміжні з 
ними права

050 - - - - - - - - - - - - - 

060 - - - - - - - - - - - - - 
Інші нематеріальні 
активи

070 - - - - - - - - - - - - - 

Разом 080 - - - - - - - - - - - - - 
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - - 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) - 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) - 
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) - 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) - 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - 

II. основні засоби
Групи основних засобів Код 

ряд-
ка

Залишок на 
початок року

На-
дій- 
шло 
за рік

Переоцінка (до-
оцінка +, 
уцінка -)

Вибуло за рік Нарахова 
но 

аморти-
зації за 

рік

Втра-
ти від 
змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вартість

знос одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в
оперативну 

оренду
первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос первісна 
(пере-

оцінена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інвестиційна нерухо-
мість

105 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Будинки, споруди та 
передавальні
пристрої

120 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Машини та обладнання 130 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інші основні засоби 180 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інші необоротні 
матеріальні активи

250 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Разом 260 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) - 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) - 
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залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) - 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) - 
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) - 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) - 
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) - 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) - 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) - 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) - 
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) - 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 - - 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 - - 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 - - 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - - 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320 - - 

Інші 330 - - 
Разом 340 - - 
З рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) - 

фінансові витрати, включені до капітальних 
інвестицій

(342) - 

IV. фінансові інвестиції 
Найменування показника Код 

ряд-
ка

За рік На кінець року
довго-

строкові
поточні

1 2 3 4 5
а. фінансові інвестиції за методом участі 
в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 - - - 
дочірні підприємства 360 - - - 
спільну діяльність 370 - - - 
б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 10009 - 10019

акції 390 - - - 
облігації 400 - - - 
інші 410 - - - 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 10009 - 10019
З рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) - 
за справедливою вартістю (422) - 
за амортизованою собівартістю (423) - 

З рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 10019
за справедливою вартістю (425) - 
за амортизованою собівартістю (426) - 

V. доходи і витрати
Найменування показника Код 

рядка
Дохо-

ди
Витра-

ти
1 2 3 4

а. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 - - 

Операційна курсова різниця 450 - - 
Реалізація інших оборотних активів 460 - - 
Штрафи, пені, неустойки 470 - - 
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-
культур- ного призначення

480 - - 

Інші операційні доходи і витрати 490 - - 
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 Х - 

 непродуктивні витрати і втрати 492 Х - 
б. доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиці-
ями в:
асоційовані підприємства 500 - - 
дочірні підприємства 510 - - 
спільну діяльність 520 - - 
в. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 - Х
Проценти 540 Х - 
Фінансова оренда активів 550 - - 
Інші фінансові доходи і витрати 560 - - 
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 - - 
Доходи від об’єднання підприємств 580 - - 
Результат оцінки корисності 590 - - 
Неопераційна курсова різниця 600 - - 
Безоплатно одержані активи  610 - Х
Списання необоротних активів 620 Х - 
Інші доходи і витрати 630 - - 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією 
(товарами, роботами, послугами) 

(631) - 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 
контрактами з пов’язаними сторонами

(632)
- 

%

З рядків 
540-560 
графа 4

Фінансові витрати, уключені до собівартості 
продукції основної діяльності

(633)
- 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код 

рядка
На кінець 

року
1 2 3

Каса 640 - 
Поточний рахунок банку 650 3
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 - 
Грошові кошти в дорозі 670 - 
Еквіваленти грошових коштів 680 - 
Разом 690 3
З рядка 070 гр. 4 
Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Залишок 

на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
невикориста-

ну суму у 
звітному році

Сума очікуваного відшкоду-
вання витрат іншою 

стороною, що врахована 
при оцінці забезпечення

Залишок 
на кінець 

року
нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань

730 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на реструктуриза-
цію

740 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на виконан ня 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750 - - - - - - - 

760 - - - - - - - 
770 - - - - - - - 

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - - 
Разом 780 - - - - - - - 

VIII. Запаси
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 - - - 

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810 - - - 

Паливо 820 - - - 
Тара і тарні матеріали 830 - - - 
Будівельні матеріали 840 - - - 
Запасні частини 850 - - - 
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Матеріали сільськогосподар-
ського призначення

860 - - - 

Поточні біологічні активи 870 - - - 
Малоцінні та швидкозношу-
вані предмети

880 - - - 

Незавершене виробництво 890 - - - 
Готова продукція 900 - - - 
Товари 910 - - - 
Разом 920 - - - 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921) - 
переданих у переробку (922) - 
оформлених в заставу (923) - 
переданих на комісію (924) - 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) - 
З рядка 275 графа 4 
Балансу

Балансу запаси, призначені для продажу (926) - 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 
«Запаси».

IX. дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього на 
кінець 
року

в т. ч. за строками непогашення
до 

12 місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги

940 2 2 - - 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 6 6 - - 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) - 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними 
сторонами

(952) - 

X. нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 - 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 - 

XI. будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 
Заборгованість на кінець звітного року: - 
 валова замовників 1120 - 
 валова замовникам 1130 - 
 з авансів отриманих 1140 - 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незаверше-
ними будівельними контрактами

1160 - 

XII. податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 - 
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року

1220 - 

 на кінець звітного року 1225 - 
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230 - 

 на кінець звітного року 1235 - 
Включено до Звіту про фінансові результати — усього 1240

у тому числі: 
поточний податок на прибуток

1241 - 

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1243

Відображено у складі власного капіталу — усього 1250 - 
у тому числі: 
поточний податок на прибуток

1251 - 

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1253

Додаток 
до Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»

(пункт 3 розділу III)
податкові різниці

Групи податкових різниць Вплив постійних 
податкових різниць 

на

Вплив тимчасових 
податкових різниць 

на
збільшення
(зменшен-
ня)доходу

(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

збільшення
(зменшен-
ня)доходу

(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

1 2 3 4 5
Податкові різниці щодо доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших 
операційних доходів

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших доходів - Х - Х
Податкові різниці щодо собівартості 
реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

Х - Х - 

Податкові різниці щодо інших 
операційних витрат

Х - Х - 

Податкові різниці щодо інших витрат Х - Х - 
разом - - - - 

Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)
Назва показника За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3

Фінансовий результат від звичайної діяльності 
до оподаткування

- - 

Результат впливу постійних і тимчасових 
податкових різниць

- - 

Податковий прибуток (збиток) - - 

XIII. використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 - 
Використано за рік — усього 1310 - 
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311 - 

 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 - 
 з них машини та обладнання 1313 - 
 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 
 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 

1316 - 
1317 - 

XIV. біологічні активи 
Групи біологічних 

активів 
Код 
ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на 

початок року 
на-

дійш 
ло за 

рік 

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

втрати 
від 

зменшен-
ня 

кориснос-
ті

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

залишок на 
кінець року 

зали-
шок на 
початок 

року 

надій-
шло за 

рік 

зміни 
вартос-
ті за рік 

вибуло 
за рік

залишок 
на кінець 

року первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 
амор-

тизація

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 
амор-

тизація 

пер-
вісна 
вар-
тість 

накопи-
чена 
амор-

тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

довгострокові 
біологічні активи — 
усього

1410 - - - - - - - - - - - - - - - 

в тому числі: 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - 
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - 
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - - 

1414 - - - - - - - - - - - - - - - 
інші довгострокові 
біологічні активи 

1415 - - - - - - - - - - - - - - - 

поточні біологічні 
активи — усього

1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

в тому числі: 
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тварини на вирощу- ван-
ні та відгодівлі 

1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на 
вирощуван ні та 
відгодівлі) 

1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 
інші поточні біологічні 
активи 

1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 

Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - - 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) - 
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
(1432) - 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження 
права власності 

(1433) - 

XV. фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 
Найменування показника Код 

рядка
Вартість 

первісного 
визнання 

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцінка Виручка 
від 

реалізації

Собівар-
тість 

реаліза-
ції 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалі-
зації 

первісного визнання 
та реалізаці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва — усього 

1500 - - - - - - 

   у тому числі: 
зернові і зернобобові 1510 - - - - - - 
  з них:
   пшениця 

1511 - - - - - - 

 соя 1512 - - - - - - 
соняшник 1513 - - - - - - 
ріпак 1514 - - - - - - 
цукрові буряки (фабричні) 1515 - - - - - - 
картопля 1516 - - - - - - 
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - - - - - - 
інша продукція рослинництва 1518 - - - - - - 
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - - - - - - 
продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва — усього 

1520 - - - - - - 

   у тому числі: 
приріст живої маси — усього 1530 - - - - - - 
   з нього: 
   великої рогатої худоби 

1531 - - - - - - 

  свиней 1532 - - - - - - 
молоко 1533 - - - - - - 
вовна 1534 - - - - - - 
яйця 1535 - - - - - - 
інша продукція тваринництва 1536 - - - - - - 
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - - - - - - 
продукція рибництва 1538 - - - - - - 

1539 - - - - - - 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи — разом 

1540 - - - - - - 

4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите 
(публічне) розміщення

4.1. рішення про відкрите (публічне) розміщення прийнято на загальних 
зборах учасників Товариства від 06.02.2014 року — Протокол № 12/2014.

4.2. параметри емісії:
а) характеристика облігацій: іменні, дисконтні, забезпечені, такі що вільно 

обертаються;
вид додаткового забезпечення: Страхування фінансових ризиків непога-

шення основної суми боргу.
Страховик: приватне акціонерне товариство «Страхова КомпанІя 

«КремІнь» Код за ЄДРПОУ: 24559002, місцезнаходження 01021, м. Київ, вул. Ін-
ститутська, 19 Б, кімната 33, зареєстроване ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ДОНЕ-
ЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03.10.1996 року.

Розмір забезпечення становить 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гри-
вень.

Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами 
№1001011-14-01-14 від 06.02.2014 року.

Строк і порядок виконання договору
Виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з догово-

ром страхування на підставі: 1) заяви про виплату від особи, що одержує відшко-
дування (третьої особи), 2) страхового акту, що складається страховиком або 
уповноваженою ним особою у формі, що визначається страховиком, 3) докумен-
тів, що підтверджують місце, час, причини та інші обставини настання страхового 
випадку та розмір завданих збитків, 4) копії Договору купівлі облігацій, 5) доку-
ментів, що підтверджують невиконання страхувальником договірних зобов’язань, 
6) документів, що підтверджують розмір збитків, понесених третьою особою, 7) 
письмової вимоги третьої особи до страхувальника, 8) договору страхування, 9) 
інших документів, що дають змогу встановити характер та причини страхового 
випадку, розмір завданого збитку. Доцільність надання таких документів вирішу-
ється страховиком.

Розмір страхового відшкодування визначається страховиком, виходячи із 
суми шкоди, заподіяної третім особам в результаті настання страхового випадку, 
та розраховується відповідно до умов договору страхування. В будь-якому ви-
падку розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру відпові-
дальності страховика, визначеної умовами договору страхування.

Шкода, заподіяна третій особі, пов’язана із порушенням її прав внаслідок нео-
тримання сум коштів, яке б особа отримала, якби її права не було порушено, 
визначається: у розмірі номінальної вартості облігацій, за якими страхувальни-
ком не виконано зобов’язання (частина зобов’язань) перед третіми особами від-
повідно до рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій, яке було при-
йняте загальними зборами учасників страхувальника (06.02.2014 року — Протокол 
№ 12/2014).

При настанні страхового випадку страхове відшкодування дорівнює розміру 
шкоди, заподіяної третім особам в результаті настання страхового випадку у меж-
ах відповідальності страховика за вирахуванням: сплаченої страховиком частки 
страхового відшкодування, несплаченої страхувальником частини страхового 
платежу.

Страховик в будь-якому разі не відшкодовує витрати страхувальника по від-
шкодуванню сум: штрафів, пені, упущеної вигоди, моральної шкоди і т. ін., навіть 
якщо відшкодування таких витрат встановлено рішенням суду або узгоджено між 
страхувальником та третіми особами, яким заподіяно шкоду.

Страховик може здійснити виплату частки страхового відшкодування у роз-
мірі до 50 % попередньо встановленого збитку, якщо остаточний розрахунок роз-
міру страхового відшкодування не може бути здійснений у встановлені строки.

Якщо в момент настання страхового випадку відповідальність страхувальни-
ка була також застрахована у кількох страхових компаній, про що страхувальник 
повідомив страховика до настання страхового випадку, то страховик виплачує 
страхове відшкодування в розмірі, пропорційному відношенню страхової суми за 
договором страхування до загальної суми сукупної відповідальності по всім укла-
деним цим страхувальником договорам страхування.
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Якщо грубе порушення вимог нормативних документів, що регулюють діяль-

ність страхувальника, сприяло виникненню або збільшенню нанесення шкоди 
третім особам, страховик має право знизити розмір страхового відшкодування до 
30% або відмовити в його виплаті.

Виплата страхового відшкодування здійснюється безпосередньо третім осо-
бам, а у випадку якщо (з письмової згоди страховика) страхувальник сам компен-
сував збитки за шкоду, заподіяну третім особам, виплата страхового відшкоду-
вання здійснюється страхувальнику, після надання доказу зроблених витрат 
(розписки третьої особи в одержанні компенсації збитку та відмовлення від пре-
тензій до страхувальника).

Страхувальник або особа, що одержала страхове відшкодування, зобов'язана 
протягом 30 робочих днів повернути страховику здійснене страхове відшкоду-
вання або відповідну його частину, якщо з'являться обставини, внаслідок яких 
вона повністю або частково втрачає права на його отримання, в т. ч. якщо вияви-
лось, що подія не є страховим випадком. При порушенні строків повернення 
страхового відшкодування страхувальник або особа, яка одержала страхове від-
шкодування, сплачує страховику пеню у розмірі 0,01% від суми неповерненого 
страхового відшкодування за кожну прострочену добу.

Страховик зобов’язаний: протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо 
про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхід-
них документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування; протягом 
14 робочих днів після отримання всіх необхідних документів, які підтверджують 
факт настання страхового випадку, прийняти рішення про виплату страхового 
відшкодування (або відмову у виплаті, про що письмово повідомити страхуваль-
ника з обґрунтуванням причин відмови на протязі 10 робочих днів з моменту 
прийняття рішення про відмову у виплаті); здійснити виплату страхового відшко-
дування протягом 30 робочих днів після прийняття рішення про його виплату; 
днем виплати страхового відшкодування є день списання грошей з поточного 
рахунку страховика. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну 
виплату страхового відшкодування шляхом сплати Застрахованій особі пені у 
розмірі 0,01 % від суми несплаченого страхового відшкодування за кожну про-
строчену добу, але не більше 10 % суми страхового відшкодування.

Між емітентом та страховиком відсутні відносин контролю, укладених право-
чинів.

фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за 2013 рік.
додаток 1

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

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 1

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ»КРЕМІНЬ»

за 
ЄДРПОУ 

24559002

Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма 
господарювання ПАТ за КОПФГ 233

Вид економічної діяльності інші види 
страхування , крім 
страхування життя 

за КВЕД 65.12

Середня кількість працівників 1 92
Адреса, телефон Інститутська,буд.19/Б,офіс 33,м.Київ,01021 0443603959 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту 
про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого 
наводяться в гривнях з копійками) 
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2013 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи

1000 - - 

 первiсна вартiсть 1001 - - 
 накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 
Основні засоби 1010 13203 7714
 первiсна вартiсть 1011 14643 9193
 знос 1012 1440 1479
Інвестиційна нерухомість 1015 - 5371
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 - 5467
 знос інвестиційної нерухомості 1017 96
Довгострокові біологічні активи 1020 - - 
 первiсна вартiсть довгострокових біологічних 
активів

1021 - - 

 накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022

Довгостроковi фiнансовi інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 120 120

інші фінансові інвестиції 1035 487152 532730

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 
Відстрочені податкові активи 1045 - - 
Гудвіл 1050 - - 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - - 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 - - 

Iншi необоротнi активи 1090 - - 
Усього за роздiлом I 1095 500475 545935
 II. оборотні активи
Запаси

1100 115
115

201
201

 Виробничі запаси 1101 - - 
 Незавершене виробництво 1102 - - 
 Готова продукцiя 1103 - - 
 Товари 1104 - - 
Поточні біологічні активи 1110 - - 
Депозити перестрахування 1115 - - 
Векселі одержані 1120 - - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 93567 411974

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 - - 
 за виданими авансами
 з бюджетом 1135 2 577
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - 559
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140 143 284

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2173 3945
Поточні фінансові інвестиції 1160 986332 1036727
Гроші та їх еквіваленти 1165 88385 75973
 Готівка 1166 15 11
 Рахунки в банках 1167 88370 75962
Витрати майбутніх періодів 1170 204984
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 45058 - 
 у тому числі в: 1181 - - 
 резервах довгострокових зобов’язань
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 6 - 
 резервах незароблених премій 1183 45052 204984
 інших страхових резервах 1184 - - 
 Інші оборотні активи 1190 - - 
Усього за роздiлом II 1195 1215775 1734665
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - - 

баланс 1300 1716250 2280600
Пасив Код

ряд-
ка

На початок
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

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

1400 17000 17000

Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401 - - 

Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 - - 
 Емісійний дохід 1411 - - 
 Накопичені курсові різниці 1412 - - 
 Резервний капітал 1415 41 41
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1499797 1872744
 Неоплачений капітал 1425
 Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435 - - 
Усього за роздiлом I 1495 1516838 1889785
II. довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 - - 

Пенсійні зобов’язання 1505 - - 
Довгострокові кредити банкiв 1510 - - 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 
Довгострокові забезпечення 1520 439 439
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 439 439
Цільове фінансування 1525 - - 
 Благодійна допомога 1526 - - 
Страхові резерви 1530 186296 305234
 у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 - - 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 64687 25861
 резерв незароблених премій 1533 121609 279373
 інші страхові резерви 1534 - - 
Інвестиційні контракти 1535 - - 
Призовий фонд 1540 - - 
Резерв на виплату джек-поту 1545 - - 
Усього за роздiлом IІ 1595 186735 305673
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв

1600 - - 

Векселі видані 1605 - - 
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Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610 - - 

 товари, роботи, послуги 1615 1062 625
 розрахунками з бюджетом 1620 4010 942
 у тому числі з податку на прибуток 1621 4010 915
 розрахунками зі страхування 1625 428 590
 розрахунками з оплати праці 1630 12 32
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640 - - 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків

1645 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 

1650 3855 73281

Поточні забезпечення 1660 - - 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - - 
Інші поточні зобов’язання 1690 3310 9672
Усього за роздiлом ІII 1695 12677 85142
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - - 

V. чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 - - 

 баланс 1900 1716250 2280600
Керівник / Фаленко Ігор Володимирович /

(підпис)
Головний бухгалтер /Боярченко Олена Миколаівна /

(підпис)
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Додаток 1
до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової 

звітності»
КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2014 01 1
Пiдприємство приватне аКцІонерне товари-

Ство «Страхова 
КомпанІя»КремеІнь»

за ЄДРПОУ 24559002

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗУльтати 
Стаття Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 - - 

Чисті зароблені страхові премії 2010 258345 646314
Премії підписані, валова сума 2011 1971030 607783
Премії, передані у перестрахування 2012 1714852 3353
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -157765 73019
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 159932 -31135

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2050 -5486 -5693

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 20530 214263
валовий :
прибуток

2090 -232329
- 

426358
- 

 збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостро-
кових зобов’язань

2105 - - 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110 38820 396

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 38826 - 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах

2112 -6 - 

Інші операційні доходи 2120 142603 2766
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2121 139165 - 

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2122 - - 

Адміністративні витрати 2130 -9639 -10041
Витрати на збут 2150 -3393 -2690
Інші операційні витрати 2180 -20017 -12360
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю

2181 - -

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182 - -

фінансовий результат від операційної 
діяльності
прибуток

2190 380703
- 

404429
- 

 збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 - - 
Інші доходи 2240 - - 
Дохід від благодійної допомоги 2241 - - 
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - -6402
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 - - 

фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 

2290 380703
- 

398027
- 

 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7756 -18314
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування

2305 - - 

чистий фінансовий результат:
прибуток 

2350 372947
- 

379713
- 

 збиток 2355 - -

II. СУКУпний дохІд
Стаття Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 
Накопичені курсові різниці 2410 - - 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств

2415 - - 

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

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 372947 379713

III. елементи операцІйних витрат
Назва статті Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 322 619
Витрати на оплату праці 2505 5272 5267
Відрахування на соціальні заходи 2510 1948 1944
Амортизація 2515 135 144
Інші операційні витрати 2520 30857 71302
разом 2550 38534 79276

ІV. роЗрахУноК поКаЗниКІв прибУтКовоСтІ аКцІй
Назва статті Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

Керівник / Фаленко Ігор Володимирович /
(підпис)

Головний бухгалтер /Боярченко Олена Миколаівна /
(підпис)

Додаток 1
до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової 

звітності»
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2014 01 1
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ»КРЕМІНЬ»

за ЄДРПОУ 24559002

(найменування)
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Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)

за 2013 р.
Форма №3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
 І. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 - - 

Повернення податків і зборів 3005 - - 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 
Цільового фінансування 3010 - - 
 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - - 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - - 
Надходження від повернення авансів 3020 - - 
Надходження від відсотків за залишками коштів 
на поточних рахунках

3025 2243 - 

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035 - - 

Надходження від операційної оренди 3040 - - 
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - - 

Надходження від страхових премій 3050 1642393 - 
Надходження фінансових установ від 
повернення позик

3055 - - 

Інші надходження 3095 13590 - 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 -10475

Праці 3105 -4284
Відрахувань на соціальні заходи 3110 -2028
Зобов’язань з податків і зборів 3115 -12906
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток

3116 -11980

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
додану вартість

3117

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами

3150 -1653203

Витрачання фінансових установ на надання 
позик

3155

Інші витрачання 3190 -28922
чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 -53592 - 

II. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
         фінансових інвестицій

3200 1483853 - 

 необоротних активів 3205 - - 
Надходження від отриманих:
         відсотків

3215 - - 

 дивідендів 3220 - - 
Надходження від деривативів 3225 - - 
Надходження від погашення позик 3230 - - 
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці

3235 - - 

Інші надходження 3250 - - 
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 -1442681

 необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

 Інші платежі 3290
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 41172 - 
III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження від:
Власного капіталу

3300 - - 

Отримання позик 3305 - - 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 - - 

Інші надходження 3340 - - 
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375

Інші платежі 3390
чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - - 
чистий рух коштів за звітний період 3400 -12420 - 
Залишок коштів на початок року 3405 88385 - 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 8 - 
Залишок коштів на кінець року 3415 75973 - 
Керівник _________________________ / Фаленко Ігор Володимирович /

(підпис)
Головний бухгалтер _________________ /Боярченко Олена Миколаівна /

(підпис)
Додаток 1

до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
Коди

дата (рік, місяць, число) 2014 01 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ»КРЕМІНЬ» за ЄдрпоУ 24559002

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
ряд-
ка

Зареє-
стрований 

капітал

Капітал у 
дооцін-

ках

додатко-
вий 

капітал

резервний 
капітал

нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

неоплаче-
ний капітал

вилучений 
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року

4000 17000 41 1499797 1516838

 Коригування :
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
 Скоригований залишок на початок року 4095 17000 41 1499797 151838
 чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 372947 372947
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114
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примІтКи до фІнанСовоЇ ЗвІтноСтІ За 2013 рІК. 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кремінь »засновано в 

1996 році в м. Кременчук.
З 14.12.2012 р. юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 19 б, к.33
роЗКриття ІнформацІЇ про оСновнІ полоЖення облІКовоЇ полІ-

тиКи 
Фінансова звітність, що додається, підготовлена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (далі — «МСФЗ»). 
Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципів: 
- методу нарахування; 
- безперервності діяльності. 
Функціональною валютою підприємства є Українська гривня — національна 

валюта України. 
Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до тисяч гривень з одним 

десятковим знаком після коми.
основні засоби( пояснення до таблиці 1 )
Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактични-

ми витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.
У разі якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які 

мають різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як 
окремі об'єкти основних засобів.

Наступні ремонти включаються до балансової вартості активу або відобража-
ються окремо як актив, тільки якщо ймовірно, що є майбутні економічні вигоди, 
що відносяться до цього активу, і вартість активу може бути надійно оцінена. Всі 
інші витрати на ремонт і техобслуговування відображаються у звіті про доходи, 
витрати (Звіт про фінансові результати) в тому періоді, в якому вони виникли. 
Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти спи-
суються. Прибуток або збиток від списання або вибуття відображається на ра-
хунках прибутків або збитків по мірі виникнення.

Власні активи
До складу необоротних активів належать:
- Основні засоби;
- Інвестиційна нерухомість.
До складу Інвестиційної нерухомості відносяться згідно п. 8 МСФЗ 40:
- Земельна ділянка у Генічеському р-ні та База відпочинку
розташованої на неї, які передані в оперативну оренду ПАТ «ІФК».
На обліку ця нерухомість враховується за справедливою вартістю .У 2013р. 

була проведена експерта оцінка земельної ділянки та бази відпочинку. Експерти-
за проведена оцінювачем Ермоловою Н.В. (сертифікат суб'єкта оціночної діяль-
ності № 9789/10 від 16.07.2010 р. № 9793/10 від 16.07.2010 р виданими Фондом 
державного майна України, Сертифікатами на право проведення робіт з експерт-
ної оцінки майна, майнових і немайнових прав бізнесу № 1782 від 15.07. 2000 р., 
№ 654 від 28.10.1996 р., свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оціню-
вачів № 3708 від 14.07.2005г, № 3552 від 07.07.2005 р, Свідоцтва № 279 від 
12.06.2012г., виданого Донецьким науково-дослідним інститутом судової експер-
тизи)

- На обліку є об'єкт основних засобів не введений в експлуатацію — Нежитло-
ве приміщення. Згідно п. 55 МСФЗ 16 амортизація на цей засіб не нараховується. 
Балансова вартість Нежитлового приміщення — 7564,8 тис. грн.. На обліку цей 
об'єкт враховується за справедливою вартістю.

У 2013р. була проведена експерта оцінка Нежитлового приміщення. Експер-
тиза проведена оцінювачем Ермоловою Н.В. (сертифікат суб'єкта оціночної ді-

яльності № 9789/10 від 16.07.2010 р. № 9793/10 від 16.07.2010 р виданими Фон-
дом державного майна України, Сертифікатами на право проведення робіт з 
експертної оцінки майна, майнових і немайнових прав бізнесу № 1782 від 15.07. 
2000 р., № 654 від 28.10.1996 р., свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів № 3708 від 14.07.2005г, № 3552 від 07.07.2005 р, Свідоцтва № 279 від 
12.06.2012г., виданого Донецьким науково-дослідним інститутом судової експер-
тизи)

Підприємство застосовує модель справедливої вартості.
У составі основних засобів підприємства є об’єкти, які повність амортизовані( 

мають залишкову вартість — нуль грн.). 
На нашу думку, проводити оцінку цих засобів не має сенсу ( не є доцільним) 

як с фінансової точки зору, так і з приводу використання трудових ресурсів. 
У состав цих засобів входять: комп’ютерна техніка, меблі , які за своєю за-

гальною вартістю не є більше 5-10 тисяч грн.( сума в межах суттєвості), але ви-
користовуються у діяльності підприємства.

амортизація ( пояснення до таблиці 1 )
Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного на-

рахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і 
відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати 
придбання об’єкта, а для об’єктів основних засобів, зведених господарським 
способом — з моменту завершення будівництва об’єкта та його готовності до 
експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується. Амортиза-
ція не нараховується на об’єкти, які не введені в експлуатацію (не використову-
ються). Строки корисного використання різних об’єктів основних засобів надані 
таким чином:

назви груп основних засобів Коди 
рахун-

ків

Строки 
корисного 

використання 
(рік)

Земельні ділянки 101 -
Будівлі та споруди 103 20
ОЗ у орендованих приміщеннях
ОЗ не готові до експлуатації
Інвестиційна нерухомість 103 20
Обладнання (сейфи)  104,106 5
Меблі та вбудовуванні елементи обладнання 106 4
Офісне устаткування (комп’ютерна техніка, пов’язані 
з ним засоби зчитування або друку інформації, 
пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, 
витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або 
програм, які визнаються нематеріальним активом), 
інші інформаційні системи, комутатори, модулі, 
модеми, джерела безперебійного живлення та 
засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, 
телефони (у тому числі сотові))

 106 3

Транспортні засоби 105 8
Інструменти, прилади, інвентар (кулери, холодильни-
ки, обігрівачі, інше)

106 4

Інший сукупний дохід 4116
розподіл прибутку :
Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
 Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, на- лежна до бюджету 
відпо- відно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
внески учасників :
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу 4245
вилучення капіталу :
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві

4291

 разом змін в капіталі 4295 372947 372947
 Залишок на кінець року 4300 17000 41 1872744 1889785

Керівник / Фаленко Ігор Володимирович /
(підпис)

Головний бухгалтер /Боярченко Олена Миколаівна /
(підпис)
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довгострокові фінансові інвестиції.
Довгострокові фінансові активи згідно МСФЗ 32,39 обліковуються за первіс-

ною вартістю (собівартістю). Ці активи не є ринковими і визначити їх справедливу 
вартість не представляється можливості. Достроковим фінансовими активами 
компанії є внесок в уставний фонд іншого підприємства.

операції в іноземній валюті.
Операції в іноземній валюті переводяться в українську гривню, по валютних 

курсах, що діяли на дати здійснення операцій. Грошові активи та зобов'язання, 
виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться в гривню за 
курсом НБУ, що діяв на звітну дату. Курсові різниці, що виникають в результаті 
переведення в іноземну валюту, відображаються у складі прибутку чи збитків.

фінансові інструменти
Компанія має наступні фінансові активи: дебіторська заборгованість, а також 

фінансові активи, наявні для продажу.
Позики та дебіторська заборгованість( пояснення до таблиці 3)
Дебіторська заборгованість та позики являють собою не котирувані на актив-

ному ринку фінансові активи, що передбачають одержання фіксованих або під-
даються визначенню платежів. Такі активи первісно визнаються за справедли-
вою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до 
здійснення угоди. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгова-
ність оцінюються за амортизованою вартістю, яка розраховується з використан-
ням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від їх знецінен-
ня. На 31.12.2013 р. не була проведена оцінка по амортизаційної вартості, тому 
що вся дебіторська заборгованість поточна і найближчим часом буде погашена. 
До дебіторської заборгованості відноситься дебіторська заборгованість за опе-
раціями страхування (основний вид діяльності).

Резерв сумнівних боргів нараховується тільки на звітну дату (на 31 грудня) 
для складання річного звіт, використовуючи коефіцієнт сумнівності

Дебіторська заборгованість на 31.12.13 — 415 845,9 тис. грн
Резерв сумнівних боргів — 3 871,60 тис.грн
Дебіторська заборгованість ( рядок 1125 балансу) — 411 974,30 тис.грн.
Фінансові активи, наявні для продажу
Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою фінансові активи, які 

навмисно були визначені в цій категорії. При первісному визнанні такі активи оці-
нюються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпо-
середньо відносяться до здійснення угоди.

Грошові та прирівняні до них кошти.
Грошові та прирівняні до них кошти включають готівку, поточні та кореспон-

дентські рахунки, короткострокові депозити в банках.
на 31.12.13

всього у тому числі в 
іноземній валюті

Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 
1166 та 1167)

75 973,3 3 173,4

зокрема:на поточних рахунках 556,0 155,9
Вклади в банках (депозити), у тому числі (назва 
банківської установи):

75 406,3 3 017,5

готівка в касі 10,8

акціонерний капітал і дивіденди.
Компанія емітувала тільки прості акції, які відображаються у складі власних 

коштів.
Дивіденди за поточний період не нараховувалися і не виплачувалися.
резерви
Резерв під майбутні виплати співробітникам формуються у вигляді Резерву 

відпусток. Станом на 31.12.13( рядок 1520 Балансу) — 439 тис.грн
Резерв розраховано, як середньомісячний фонд оплати праці.
Резерв сумнівних боргів нараховується тільки на звітну дату (на 31 грудня) для 

складання річного звіту, при цьому використовується коефіцієнт сумнівності.
Страхові резерви.
Згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових по-

слуг України від 17.12.2004 року N 3104 «Про затвердження Правил формування, 
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж 
страхування життя» компанія нараховує та веде облік наступних резервів: резерв 
незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв збит-
ків, які виникли, але не заявлені.

Резерв незароблених премій-метод «1/365» — «pro rata temporis»;
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені — метод фіксованого відсотка 

(10%);
Розміщення страхових резервів на 31.12.13р.

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного 
періоду, із них:

305 234,5

технічних резервів 305 234,5
у тому числі резерви незароблених премій 279373,1
резерв заявлених, але не виплачених збитків 26,8
резерв збитків, які виникли, але не заявлені 25 834,5

Частка перестраховиків у страхових резервах» (на кінець звітного періоду)
Частка перестраховиків у страхових резервах 204 983,9
у тому числі частка перестраховиків у резервах незароблених 
премій

204983,9

частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених 
збитків

-

оподаткування.
Податок на прибуток розрахований згідно чинного Податкового кодексу Укра-

їни. Податок на прибуток відображається у складі збитку за поточний період.
Податкові різниці підприємство не нараховує. МСФЗ 12 «Податки на прибу-

ток» передбачає нарахування тільки тимчасових податкових різниць, з причини 
особливості оподаткування страхових компаній, виникають тільки постійні подат-
кові різниці. На цій підставі відстрочені податкові активи та зобов'язання в балан-
сі відсутні.

дохід.
Основний дохід підприємства — дохід від надання послуг страхування.
Нараховується в момент настання відповідальності страховика.
Страхування не є об'єктом для нарахування податку на додану вартість.
Інші доходи.
Це доходи від операційної оренди, банківські відсотки, агентська винагорода 

та інше.
Операційна оренда.
Операційна оренда — оренда, при якій не відбувається істотного перене-

сення всіх ризиків і вигод, пов'язаних з володінням активу. Орендні платежі при 
операційній оренді відображаються у складі витрат, доходів по періодам нара-
хування.

витрати.
Всі витрати відображаються в обліку відповідно до принципу нарахування 

(тобто в момент їх здійснення).
Основні статті витрат:
- Собівартість — страхові виплати; прямі витрати, пов'язані із здійсненням 

страхової діяльності;
- Адміністративні витрати — послуги оренди, утримання адміністративного 

апарату, послуги зв'язку, юридичні послуги, утримання основних засобів та інші
- Витрати на збут — реклама, посередницькі послуги, резерв сумнівних боргів.
- Інші витрати — благодійність, безнадійна заборгованість
Голова Правління І.В. Феленко
Головний бухгалтер О.М.Боярченко
б) кількість облігацій у емісії: Загальна кількість облігацій — 170 000 (сто 

сімдесят тисяч) штук іменних дисконтних облігацій.
в) номінальна вартість облігації: Номінальна вартість однієї облігації ста-

новить 1 000 (одна тисяча) гривень.
г) загальна номінальна вартість розміщення облігацій: 170 000 000,00 

(сто сімдесят мільйонів) гривень..
д) форма існування облігацій: Бездокументарна. 
е) серії емісії облігацій: Серія А, порядкові номери: 000 001 — 170 000.
4.3. мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення 

облігацій: 
Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення обліга-

цій є 
- Придбання обладнання та потужностей для виробництва соняшникової олії, 

у тому числі опосередковане, через придбання корпоративних прав виробників 
соняшникової олії, обладнання яких дозволяє виготовляти соняшникову олію ви-
щого ґатунку за схемою «форпресс-експеллер» (60%;). 

- Купівля насіння масляничних культур для виробництва олії (40%).
Керівництвом емітента буде в оперативному порядку прийматися рішення 

про співвідношення купівлі насіння масляничних культур, прямих закупівель об-
ладнання, придбання корпоративних прав з урахуванням вартості такого облад-
нання та вартості корпоративних прав з метою мінімізації витрат та отримання 
найбільшої вигоди.

Джерелом погашення позики є власні кошти та кошти, що будуть отримані в 
результаті господарської діяльності після сплати обов’язкових платежів та роз-
рахунків з бюджетом.

ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ 
ВІД РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ, НА ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СТАТУТНО-
ГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОС-
ПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА.

4.4. права, що надаються власникам облігацій:
- права купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабір-

жовому ринках цінних паперів;
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх 

погашення;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодав-

ству та умовам розміщення.
4.5. порядок розміщення облігацій: Емітент буде проводити публічне роз-

міщення облігацій. 
4.5.1. адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій: 
Розміщення емітованих цінних паперів здійснюється Емітентом самостійно 

виключно на ПрАТ «Українська фондова біржа», згідно Правил та Регламенту 
біржі, яка знаходиться за адресою, м. Київ, пров. Рильський 10 на підставі Дого-
вору про організацію розміщення цінних паперів від 06.02.2014.

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій — 
31.03.2014 року. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками об-
лігацій — 30.09.2014 року включно.

4.5.2. можливість дострокового закінчення розміщення: У випадку, 
якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власни-
ками облігацій та облігацій повністю оплачені власниками до настання дати 
закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, Збори учас-
ників Емітента приймають рішення про дострокове закінчення укладання до-
говорів з першими власниками облігацій, затверджують результати укладання 
договорів з першими власниками облігацій, затверджують результати відкрито-
го (публічного) розміщення облігацій та звіт про відкрите (публічне) розміщен-
ня облігацій.

4.5.3. найменування андеррайтера:
Емітент не користується послугами андеррайтера. 
4.5.4. порядок оплати облігацій:
4.5.4.1. Запланована ціни продажу облігацій під час розміщення: 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4.12. відомості про депозитарій: Депозитарій Публічне акціонерне товари-
ство «Національний Депозитарій України» (НДУ) (ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ 30370711) зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві держав-
ною адміністрацією 17.05.1999 року, номер запису в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 074 120 0000 010655 здій-
снює діяльність на підставі Законодавства України. Адреса 04107, Київ,  
вул. Б.Гринченка, 3, тел. (044) 279-12-49 (044) 377-72-69.

4.13. дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у про-
спекті емісії:

-Директор ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БІЛОВОДСЬКИЙ ОЛІЙНИК»– Мельник 
Дмитро В’ячеславович.

- Зацерковна Тетяна Миколаївна Генеральний Директор ТОВ «ААН «СейЯ-
Кірш-аудит», код за ЄДРПОУ 24263164, місцезнаходження якого: 01033, місто 
Київ, вулиця Гайдара, будинок 27, офіс 5, свідоцтво про внесення в Реєстр ауди-
торських фірм та аудиторів № 1525, видане за рішенням Аудиторської палати 
України № 98 від 26 січня 2001 року, строком (терміном) дії до 23.12.2015 року, 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 
000061, видане 19.03.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, строком дії: з 19.03.2013р. по 23.12.2015р.

4.14. дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних сис-
тем, на яких продавалися або продаються цінні папери цього емітента: Цін-
ні папери емітента на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних сис-
темах не оберталися.

4.15. Інформація про організаторів торгівлі, з якими укладено договір на 
проведення розміщення облігацій: Емітент укладав Договір про організацію 
розміщення цінних паперів від 06.02.2014., з ПрАТ «Українська фондова біржа», 
яка знаходиться за адресою, м. Київ, пров. Рильський 10, код за ЄДРПОУ 
14281095.

4.16. ЗаСтереЖення: ОБСЯГ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ, ЩО ПРОПОНУ-
ЄТЬСЯ ДО РОЗМІЩЕННЯ, ПЕРЕВИЩУЄ РОЗМІР ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕМІ-
ТЕНТА.

директор тов «торГовий дІм «бІловодСьКий олІйниК» 

_________________ мельник д.в.

Генеральний директор тов «аан «Сейя-Кірш-аудит»

________________ Зацерковна т.м

4.11. перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%:
№ Назва Код ЄДРПОУ Місцезнаходження Частка в С/Ф грн. Частка в С/Ф %
1 пУблІчне аКцІонерне товариСтво «ЗаКритий недиверСифІ-

Кований венчУрний Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд 
«ІнІцІатива — фІнанС» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35364718, реєстраційний код за ЄДРІСІ 133874)

35364718 04655, м. Київ, 
вул. Полярна, буд. 20, літера А

10 010 000,00 100%

Запланована ціна продажу дисконтних облігацій встановлюється нижче номі-
нальної вартості, і становить 609,92 (шістсот дев’ять грн. 92 коп.) грн. за одну 
облігацію. Фактична ціна продажу облігацій при розміщенні визначається на біржі 
та керується при цьому попитом та ринковими умовами під час укладання дого-
ворів з першими власниками облігацій. Фактична ціна продажу облігацій вказу-
ється в біржовому контракті, і не може бути меншою за заплановану ціну прода-
жу облігацій, не більшою за номінальну та не може дорівнювати номінальній 
вартості облігацій.

4.5.4.2. валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:
Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України.
4.5.4.3. найменування і реквізити банківської установи та номера поточ-

ного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації: 
Покупець облігацій повинен не пізніше 3-х (трьох) банківських днів після дати 

реєстрації біржового контракту на ПрАТ «Українська фондова біржа» перераху-
вати на рахунок ПрАТ «Українська фондова біржа» №26506001077626 в КРВ 
ПАТ  КБ «Хрещатик», МФО 300670, загальну ціну придбаних облігацій, визначену 
біржовим контрактом.

ПрАТ «Українська фондова біржа» не пізніше наступного робочого дня після 
отримання від Обслуговуючого банку інформації, що підтверджує факт повної 
оплати облігацій за біржовими контрактами:

-перераховує суму оплачених облігацій на рахунок Емітента, визначений бір-
жовим контрактом.

-забезпечує подання до Центрального депозитарію інформації, на підставі 
якої Центральний депозитарій здійснює переказ облігацій з рахунку в цінних па-
перах Емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ з подальшим 
зарахуванням прав на облігації на рахунки в цінних паперах перших власників.

Розрахунок за облігації здійснюється без дотримання принципу «поставки 
проти оплати».

4.5.4.4. термін оплати облігацій:
Оплата здійснюється юридичними особами — за рахунок коштів, що над-

ходять у їх розпорядження після сплати всіх податків, обов’язкових платежів 
та відсоткових ставок; фізичними особами — за рахунок особистих коштів. 
Для здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у 
цінних паперах у обраної ним Депозитарної установи і повідомити реквізити 
цього рахунку Емітенту або іншій особі, з якою укладено договір купівлі-
продажу облігацій. Після оплати облігацій в термін, встановлений біржовим 
контрактом на придбання облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних 
паперах покупцю або належним чином уповноваженій особі покупця облігації 
у кількості, встановленій біржовим контрактом. Термін оплати облігацій вста-
новлюється відповідно до умов біржового контракту, але не пізніше 
28.04.2014 року включно.

4.6. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітен-
том облігацій у власників після закінчення терміну розміщення та, якщо 
така можливість передбачена, порядок викупу емітентом облігацій та ціна, 
за якою здійснюється викуп:

Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу. Влас-
никами облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерези-
денти України, без будь-яких обмежень. Право власності на придбані облігації 
виникає згідно статті 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та 
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» з моменту зарахування 
облігацій на рахунки власників у цінних паперах при умові їх повної оплати.

Строк обігу облігацій –починається з дня, наступного за днем реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про 
результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію розміщення 
облігацій та триває по 21.03.2022 року включно. 

Викуп облігацій Емітентом не передбачено.
4.7. порядок погашення облігацій
4.7.1. адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України на підставі 

реєстру, який отримує Емітент від ПАТ «НДУ», який складений на дату, що пере-
дує початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення.

Дата початку погашення — 22.03.2022 року.
Дата закінчення погашення — 30.06.2022 року.
Погашення здійснюється за номінальною вартістю облігацій в національній 

валюті України. Інформація для складання зазначеного реєстру власників обліга-
цій формується після закінчення операційного дня, що передує дню початку по-
гашення облігацій. Сформований реєстр власників облігацій надається депозита-
рієм ПАТ «НДУ» Емітенту до 10-ї години дня початку погашення. 

Емітент переказує грошові кошти на грошовий рахунок відкритий Централь-
ним депозитарієм у Розрахунковому центрі для здійснення грошових розрахунків 
з власниками облігацій. Центральним депозитарієм подається до Розрахунково-
го центру розпорядження про переказ коштів з рахунку Центрального депозита-
рію, відкритого в Розрахунковому центрі, на рахунки депозитарних установ відпо-
відно до даних реєстру, складеного на дату початку погашення. Депозитарні 
установі перераховують грошові кошти власникам облігацій відповідно до дого-
ворів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками об-
лігацій, а у випадку, якщо у депозитарної установи відсутній розрахунковий раху-
нок власника облігацій, депонують отримані грошові кошти на відокремленому 
рахунку Емітента до отримання інформації від власника облігацій про наявність 
нього розрахункового рахунку.

4.7.3. можливість дострокового погашення облігацій:
Можливість дострокового погашення облігацій не передбачена.
4.7.4. дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для 

погашення облігацій: У разі, якщо у депозитарної установи відсутній розрахун-
ковий рахунок власника облігацій, або рахунок вказано не вірно депозитарна 
установа повідомляє про надходження грошових коштів власника облігацій та 
депонує отримані грошові кошти на відокремленому рахунку Емітента до отри-
мання інформації від власника облігацій про наявність у нього розрахункового 
рахунку. Після отримання від власника облігацій інформації про наявність у нього 
розрахункового рахунку депозитарна установа перераховує грошові кошти влас-
никам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних 
паперах, укладених з власниками облігацій.

4.8. порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту.

4.8.1. В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість об-
лігацій власникам облігацій у строк погашення, встановлений даним Проспектом 
емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом строку по-
гашення облігацій оголошує дефолт в спосіб публікації оголошення про свою не-
платоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано проспект емісії 
облігацій, протягом п’яти робочих днів після прийняття вищим органом управлін-
ня відповідного рішення.

4.8.2. В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбаче-
них чинним законодавством, в тому числі процедур відновлення платоспромож-
ності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом».

4.8.3. В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість об-
лігацій власникам облігацій у строк погашення, встановлений даним Проспектом 
емісії Емітент в разі настання страхового випадку звертається до Страховика для 
отримання страхового відшкодування. Страхове відшкодування виплачується 
СТРАХОВИКОМ в протягом 30 робочих днів після прийняття рішення про його 
виплату.

4.9. перелік і результати попередніх випусків облігацій: Емітент не про-
водив розміщення облігацій.

4.10. розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебувають у 
власності членів виконавчого органу цього емітента:

У власності членів виконавчого органу частки в статутному капіталі емітента 
відсутні.
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 1. ПАТ 2-ГЕ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО 72
 2. ПАТ АБ ПОРТО-ФРАНКО 31
 3. ПрАТ АВІАКОМПАНІЯ "БУКОВИНА" 63
 4. ПрАТ АВТОПОРТ 65
 5. ПрАТ АВТОРЕМБУД 2
 6. ПрАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕБЛІ" 89
 7. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002 29
 8. ПрАТ АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ 33
 9. ПАТ АГРОФІРМА "ГЮНІВСЬКА" 21
 10. ПАТ АГРОФІРМА "ЯТРАНЬ" 69
 11. ПАТ АГРОФІРМА ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ 90
 12. ПрАТ АГРОХІМЦЕНТР 20
 13. ПрАТ АПЕТИТ 38
 14. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ 

КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 
17

 15. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ 
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

17

 16. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 54
 17. ПрАТ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА НАУКОВО-

ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ ПО 
КОМПЛЕКСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ 
СЕРЕДОВИЩА "ТЕРНО-КОРС" УАА ТА АБУ"

50

 18. ПрАТ АСК ІНГО УКРАЇНА 31
 19. ПрАТ АСК ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 84
 20. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" 85
 21. ПрАТ АТОЛЛ ХОЛДІНГ 18
 22. ПАТ АТП 16350 45
 23. ПрАТ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ 25
 24. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 97
 25. ПАТ БАХЧИСАРАЙСЬКА ВОВНОПРЯДИЛЬНА 

ФАБРИКА
60

 26. ПрАТ БАХЧИСАРАЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

61

 27. ПАТ БАХЧОВИК 98
 28. ПрАТ БЕЗПЕКА 92
 29. ПрАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 91
 30. ПАТ БЕРІЗКА 26
 31. ПрАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
98

 32. ПрАТ БОЛГРАД СОЛАР 28
 33. ПрАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 12
 34. ПрАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 24
 35. ПрАТ БУДГІДРАВЛІКА 23
 36. ПАТ БУДГІДРАВЛІКА 23
 37. ПрАТ ВЕСНА 59
 38. ПрАТ ВИНОГРАДАР 13
 39. ПрАТ ВІКТОРІЯ 9
 40. ПрАТ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД 40
 41. ПАТ ВТОРМЕТ 76
 42. ПАТ ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ 26
 43. ПрАТ ГАЛА РАДІО 25
 44. ПрАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 64
 45. ПАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 52
 46. ПрАТ ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 90
 47. ПрАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 37
 48. ПАТ ГОТЕЛЬ "МИР" 97
 49. ПрАТ ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 75
 50. ПрАТ ДЕКА ІНШУРЕНС 55
 51. ПрАТ ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 81
 52. ПрАТ ДНІПРО 67
 53. ПАТ ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ ІМ. АРТЕМА 79
 54. ПрАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 82
 55. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 61
 56. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11255
96

 57. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ 
ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

70

 58. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №9 83
 59. ПАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 10
 60. ПрАТ ДОНАГРОІМПЕКС 87
 61. ПрАТ ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА 51
 62. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД 15
 63. ПАТ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГЕОФІ-

ЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
35

 64. ПрАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ 38
 65. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

"МЕТАЛІСТ"
48

 66. ПАТ ЕЛЕКТРОН 48

 67. ПрАТ ЕНВІЖН-АКТИВИ 9
 68. ПрАТ ЕПОС 2011 74
 69. ПрАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 19
56

 70. ПАТ ЗАВОД "ПАВЛОГРАДХІММАШ" 58
 71. ПАТ ЗАВОД "ТІРА" 37
 72. ПрАТ ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ 13
 73. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ 

КОМБІНАТ
48

 74. ПАТ ЗБОРІВГАЗ 63
 75. ПрАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ 

ВИРОБІВ "ІСКРА"
78

 76. ПрАТ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА "КОЛО"

7

 77. ПрАТ ЗОВНІШТОРГ 68
 78. ПрАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 80
 79. ПАТ ІМПЕРІЯ-С 62
 80. ПрАТ ІНДУСТРІАЛЬ 81
 81. ПрАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 86
 82. ПрАТ ІНСТИТУТ ПАПЕРУ 75
 83. ПАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 42
 84. ТОВ ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР 

"ГЛОБАЛ"
93

 85. ПрАТ КАЗАНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

56

 86. ПрАТ КАРБОН 46
 87. ПАТ КБ "АКСІОМА" 71
 88. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 70
 89. ПАТ КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" 82
 90. ПрАТ КЕЗНО 35
 91. ПрАТ КЕРАМПРОМ 14
 92. ПАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 3
 93. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 7
 94. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 18
 95. ПрАТ КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
15

 96. ПАО КИРОВА 72
 97. ПрАТ КІМОЛ 11
 98. ПАТ КІФНВЗТ "ІТТ-КАПІТАЛ ІІ" 53
 99. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО 

ГРАВІЮ
42

 100. ПрАТ КОКСОХІМПРОЕКТ 19
 101. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" 78
 102. ПрАТ КОМЕТА 58
 103. ПрАТ КОМЕТА 60
 104. ПрАТ КОМПЛЕКС ЛИБІДСЬКИЙ 89
 105. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХIМIЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
55

 106. ПрАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 44
 107. ПрАТ КРАСНОГВАРДІЙСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
5

 108. ПАТ КРИМХЛІБ 16
 109. ПАТ КСГ БАНК 79
 110. ПАТ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД МАГМА 86
 111. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР 29
 112. ПАТ ЛУГАНСЬКВТОРРЕСУРСИ 36
 113. ПрАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" 46
 114. ПрАТ МАНДАРИН ПЛАЗА 22
 115. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 34
 116. ПрАТ МИКОЛАЇВОБЛАГРОТЕХ 45
 117. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ 7
 118. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 22
 119. ПрАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 30
 120. ПрАТ МІРАКОМ УКРАЇНА 24
 121. ПрАТ ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА 47
 122. ПрАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ 
У ТВАРИННИЦТВІ

43

 123. ПрАТ МТ КОНСАЛТІНГ 34
 124. ПрАТ МУСОН-ТУР 39
 125. ПАТ НАДІЯ 60
 126. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"САТУРН"
52

 127. ПрАТ НЕПТУН СОЛАР 27
 128. ПрАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР 64
 129. ПАТ НОРД 88
 130. ПрАТ НПО ДНІПРОПРЕС 65
 131. ЗАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 95

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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 132. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ 
ВЕРСТАТІВ

73

 133. ПАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 25
 134. ПрАТ ОЛЕКСІЇВСЬКЕ 69
 135. ПАТ ОМЕГА БАНК 77
 136. ПАТ ОСОКОР 16
 137. ПрАТ ОУЛ СОЛАР 27
 138. ПрАТ ПАНСIОНАТ "ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ" 49
 139. ПрАТ ПЕРЕМОГА 9
 140. ПрАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРIВ
32

 141. ПрАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРIВ

32

 142. ПрАТ ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД

85

 143. ПрАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АТП 15343 30
 144. ПОБОЧІЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ / 

ПРАТ "ПИРЯТИНСЬКЕ АТП 15343" 
23

 145. ПАТ ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ

6

 146. ПАТ ПІВДЕНШЛЯХБУД 43
 147. ПрАТ ПЛАЗМАТЕКС 66
 148. ПАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 14
 149. ВАТ ПРЕСМАШ 36
 150. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 48
 151. ПАТ ПРИАЗОВ’Є 85
 152. ПАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
61

 153. ПрАТ ПУСКОНАЛАДКА 57
 154. ПрАТ ПУСКОНАЛАДКА 80
 155. ПрАТ РАДІОКОМПАНІЯ "ГАЛА" 24
 156. ПАТ РАССВЕТ 41
 157. ПрАТ РЕАГЕНТ 59
 158. ПрАТ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ЛІРА" 55
 159. ПрАТ РІВНЕСПОРТЕК 77
 160. ПАТ РОМЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 50
 161. ПАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 49
 162. ПАТ САКСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
21

 163. ПрАТ САНАТОРІЙ "ВОСХОД" 94
 164. ПАТ СВІТ 41
 165. ПрАТ СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ 96
 166. ПАТ СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 14303
39

 167. ПрАТ СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ 6
 168. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 59
 169. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 68
 170. ПрАТ СІЛЬБУД 96
 171. ПрАТ СК "АГРОГАРАНТ" 67
 172. ПрАТ СК "ФОРТЕ" 66
 173. ПрАТ СК УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 

СТАНДАРТ
21

 174. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 
"БУДФАРФОР"

84

 175. ПрАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 16
 176. ПрАТ СТАРО-КРИМСЬКИЙ КАР’ЄР 92

 177. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС" 11
 178. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БЕССАР" 88
 179. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗГОДА 5
 180. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗЛАГОДА" 94
 181. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРГАРАНТ" 83
 182. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА" 19
 183. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОГРЕС-ФОНД" 12
 184. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 23
 185. ТОВ ТЕЯ 49
 186. ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "БІЛОВОДСЬКИЙ 

ОЛІЙНИК"
99

 187. ПрАТ ТОРГОВО-СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АЛЕКО-СЕРВІС"

44

 188. ПАТ ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 71
 189. ПАТ ТУРБОГАЗ 76
 190. ВАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЧЕРЕМОШ" 63
 191. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР
91

 192. ПрАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 5
 193. ПАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 51
 194. ПрАТ УКРЕНЕРГОЗБУТ 20
 195. ПрАТ УКРПРОММАШСЕРВІС 80
 196. ПАТ УКРСИББАНК 93
 197. ПАТ УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 71
 198. ПАТ УКРТАРА 57
 199. ПрАТ УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 87
 200. ПАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 

БУДІВНИЦТВА № 23
92

 201. ПрАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 8
 202. ПрАТ ФЕОДОСІЙСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
"АГРОСПЕЦПОСТАЧ"

53

 203. ПрАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 95
 204. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД 33
 205. ПАТ ФІРМА "БЕВЕРС" 74
 206. ПрАТ ФІРМА ЕЛІПС 54
 207. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ОРГТЕХНІКА" 33
 208. ПрАТ ХАРКІВХАРЧПРОМ 94
 209. ПрАТ ХЕРСОНСЬКЕ АТП 16527 11
 210. ПрАТ ХЕРСОНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
45

 211. ПрАТ ХІМЕКСІ 73
 212. ПрАТ ХЛІБ ПРИАЗОВ’Я 10
 213. ПрАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10573
47

 214. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ "ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ"

38

 215. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ 
КОМБІНАТ

40

 216. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №41 3
 217. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №41 4
 218. ПрАТ ЮГ-АГРО 56
 219. ПАО ЮГРыБТЕХЦЕНТР 62
 220. ПАТ ЮСБ БАНК 68
 221. ПрАТ ЯСИНУВАТСЬКИЙ "РАЙАГРОХІМ" 8

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 № 0125447
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
13.03.2014 р. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


