
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних 

паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального, на підставі рі-
шення Комісії від 24.10.13 №2484, на підставі підпункту 1 
пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.07.2013 №1283 «Про делегуван-
ня повноважень територіальним органам Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 р. 
за № 1390/23922, пункту 8 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій  
Зат «аптека №25» (14000, Чернігівська обл., Новоза-
водський р-н, м. Чернігів, площа Красна, 1), код ЄДРПОУ: 
21408509 - розпорядження №17-цд-С-а від 20 берез-
ня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 24.10.2013 №2484 та на підставі п. 7 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року  
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.05.2013 року за № 822/23354, відповідно до по-
відомлення державного реєстратора юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби 
Красноармійського міськрайонного управління юсти-
ції Донецької області Муляр Т.Д. від 27.02.2014р. 
№03.5-12/49, наданого Донбаським територіальним 
управлінням Комісії листом від 06.03.2014 
№03/01/3/1171, щодо проведення спрощеної проце-
дури державної реєстрації припинення юридичної 
особи ВАТ «КВАНТ» (код за ЄДРПОУ: 20323478; 
85310, Донецька область, місто Красноармійськ, вул. 
Лугова, буд. 1) шляхом її ліквідації, скасовано реє-
страцію випуску акцій ват «Квант». Анульовано сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «КВАНТ» 
від 24.03.1995 року №62//1/95, видане Донецьким об-
ласним фінансовим управлінням – розпорядження 
№ 58-Кф-С–а від 20 березня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 28.05.2013р.  
№ 822/23354, та відповідно до документів, наданих Ак-
ціонерним банком «Банк регіонального розвитку» 
(04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 8 а; код за ЄДРПОУ: 
19338316) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасова-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

но реєстрацію випуску акцій акціонерного банку «Банк 
регіонального розвитку». Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Акціонерного банку «Банк ре-
гіонального розвитку» від 21 березня 2008 року 
№104/1/08, дата видачі: 17 вересня 2008 року, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку – розпорядження № 59-Кф-С–а від 20 березня 
2014 року.

нКцпфр 
повідомляє про внесення змін до реєстру 

аудиторських фірм

роЗпорядЖення 

20.03.2014 року  № 238 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня  
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), та відповідно до заяви та документів, наданих на 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит - 
партнер»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22795553; 01133,  
м. Київ, вул. С. Крушельницької, 5, кв. 52; свідоцтво про 
внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
видане Аудиторською палатою України (далі – АПУ)  
№ 4471 від 29 вересня 2011 року, чинне до 29 вересня 
2016 року; свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості, видане відповідно до рішення АПУ від 27 лютого 
2014 № 290/4; інформація про керівника та працівників 
аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь 
у проведенні аудиторських перевірок професійних учас-
ників ринку цінних паперів: Недобор Олексій Олегович – 
на посаді директора; Недобор Світлана Ігорівна – на по-
саді аудитора; Якименко Микола Миколайович – на 
посаді аудитора,

поСтановляЄ:
внести ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит - партнер» 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22795553) до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

*     *     *

роЗпорядЖення 

20.03.2014 року   № 241 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий 
Олег Миколайович, на підставі рішення Комісії від 
24жовтня 2013 № 2413 «Про надання повноважень» 
(із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Порядок), затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 грудня 2012 року за  
№ 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та 
документів, наданих на внесення до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевір-
ки професійних учасників ринку цінних паперів,  
ТОВ «Аудиторська Група «АСКР»; ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 31747036; 02091, м. Київ, вул. Тростя-
нецька, 6-Ж, кв.186; свідоцтво про внесення до реє-
стру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудитор-
ською палатою України (далі – АПУ) № 2899 від  
23 квітня 2002 року, чинне до 23 лютого 2017 року; сві-
доцтво про відповідність системи контролю якості, ви-
дане відповідно до рішення АПУ від 25 квітня  
2013 року № 268/4; інформація про керівника та пра-
цівників аудиторської фірми, які безпосередньо брати-
муть участь у проведенні аудиторських перевірок про-
фесійних учасників ринку цінних паперів: Шестопал 
Раїса Василівна – на посаді директора; Шестопал Ан-
дрій Григорович – на посаді аудитора; Кулакова Лілія 
Леонідівна – на посаді аудитора,

поСтановляЄ:
внести «Аудиторська Група «АСКР» (ідентифікацій-

ний код за ЄДРПОУ 31747036) до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські  
перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів.

*     *     *
роЗпорядЖення 

20.03.2014 року   № 246 
Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із зміна-
ми), а саме підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку, 
щодо АФ у формі ТОВ «Ніка - Аудит»; ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 24647491; 83015, м. Донецьк, вул. Арте-
ма, 145 а свідоцтво про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою 
України № 1715 від 26 січня 2001 року, чинне до 04 лис-
топада 2015 року,

УСтановила:
подання 06 березня 2014 року АФ у формі ТОВ «Ніка 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

- Аудит» заяви про виключення з реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів. Враховуючи 
викладене та на підставі підпункту 1.1 пункту 1 розділу 
VII Порядку,

поСтановляЄ:
виключити АФ у формі ТОВ «Ніка - Аудит» (ідентифі-

каційний код за ЄДРПОУ 24281311) з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, та анулюва-
ти свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, серії П 000017 
від 12 лютого 2013 року чинне до 04 листопада 2015 
року.

*     *     *
роЗпорядЖення 

20.03.2014 року   № 240 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із зміна-
ми), та відповідно до заяви та документів, наданих на 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ТОВ «АК «КРЕДО - АУДИТ»; іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 36632530; 04070, м. Київ, 
вул. Спаська, 11; свідоцтво про внесення до реєстру  
аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською 
палатою України (далі – АПУ) № 4323 від 26 листопада 
2009 року, чинне до 26 листопада 2014 року; свідоцтво 
про відповідність системи контролю якості, видане від-
повідно до рішення АПУ від 31 жовтня 2013 року № 281/4; 
інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів: Кислов Сергій Олександрович – на по-
саді директора; Міняйло Володимир Михайлович – на 
посаді аудитора; Старовєрова Юлія Вікторівна – на по-
саді аудитора,

поСтановляЄ:
внести ТОВ «АК «КРЕДО - АУДИТ» (ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 36632530) до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів.

*     *     *
роЗпорядЖення 

20.03.2014 року   № 242 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий 
Олег Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 
жовтня 2013 року № 2413 «Про надання повнова-
жень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі – Порядок), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 груд-
ня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), та відпо-
відно до заяви та документів, наданих на внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, ПАФ «Міжрегіональна аудиторська 
служба»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21263695; 
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 192 А, кв. (оф. 
315); свідоцтво про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, видане Аудиторською пала-
тою України (далі – АПУ) № 0454 від 26 січня  
2001 року, чинне до 27 січня 2016 року; свідоцтво про 
відповідність системи контролю якості, видане відпо-
відно до рішення АПУ від 28 листопада 2013 року  
№ 283/4; інформація про керівника та працівників ау-
диторської фірми, які безпосередньо братимуть 
участь у проведенні аудиторських перевірок профе-
сійних учасників ринку цінних паперів: Головащенко 
Людмила Василівна – на посаді директора; Миронов 
Денис Володимирович – на посаді аудитора; Сергієн-
ко Ірина Володимирівна – на посаді аудитора,

поСтановляЄ:
внести ПАФ «Міжрегіональна аудиторська служба» 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21263695) до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів.

*     *     *
роЗпорядЖення 

20.03.2014 року   № 239 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий 
Олег Миколайович, на підставі рішення Комісії від  
24 жовтня 2013 року № 2413 «Про надання повнова-
жень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення ре-
єстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за  
№ 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та 
документів, наданих на внесення до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевір-
ки професійних учасників ринку цінних паперів,  
ТОВ «Аудиторська компанія «Світ»; ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 23527046; 01133, м. Київ, вул. Кутузо-
ва, 13; свідоцтво про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, видане Аудиторською пала-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

тою України (далі – АПУ) № 2158 від 22 червня  
2001 року, чинне до 30 червня 2016 року; свідоцтво 
про відповідність системи контролю якості, видане від-
повідно до рішення АПУ від 25 квітня 2013 року  
№ 268/4; інформація про керівника та працівників ау-
диторської фірми, які безпосередньо братимуть участь 
у проведенні аудиторських перевірок професійних 
учасників ринку цінних паперів: Озеран Микола Вікто-
рович – на посаді директора; Соколов Олег Васильо-
вич – на посаді аудитора; Рибак Тетяна Володимирів-
на – на посаді аудитора,

поСтановляЄ:
внести ТОВ «Аудиторська компанія «Світ» (іденти-

фікаційний код за ЄДРПОУ 23527046) до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних  
паперів.

*     *     *
роЗпорядЖення 

20.03.2014 року  № 245 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий 
Олег Миколайович, на підставі рішення Комісії від  
24 жовтня 2013 року № 2413 «Про надання повнова-
жень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі – Порядок), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 груд-
ня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме 
підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо  
ПП «АФ «Аудит - Інформ»; ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 31719648; 91053, м. Луганськ, міст. Пархо-
менко, 51/10; свідоцтво про внесення до реєстру  
аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудитор-
ською палатою України № 2905 від 23 квітня  
2002 року, чинне до 23 лютого 2017 року,

УСтановила:
подання 13 березня 2014 року ПП «АФ «Аудит - Ін-

форм» заяви про виключення з реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів. Враховуючи 
викладене та на підставі підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII 
Порядку,

поСтановляЄ:
виключити ПП «АФ «Аудит - Інформ» (ідентифіка-

ційний код за ЄДРПОУ 31719648) з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-

вірки професійних учасників ринку цінних паперів, та 
анулювати свідоцтво про внесення до реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські пе-
ревірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
серії П 000003 від 29 січня 2013 року чинне до 23 лю-
того 2017 року.

*     *     *
роЗпорядЖення 

20.03.2014 року   № 244 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня 
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із зміна-
ми), відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – По-
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із зміна-
ми), а саме підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку, 
щодо ПП АФ «Стандарт – Проф»; ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 33662473; 88017, м. Ужгород, площа  
Б. Хмельницького, 21 –А; свідоцтво про внесення до ре-
єстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудитор-
ською палатою України № 4484 від 03 листопада  
2011 року, чинне до 03 листопада 2016 року,

УСтановила:
подання 14 березня 2014 року ПП АФ «Стандарт – 

Проф» заяви про виключення з реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів. Враховуючи 
викладене та на підставі підпункту 1.1 пункту 1 розділу 
VII Порядку,

поСтановляЄ:
виключити ПП АФ «Стандарт – Проф» (ідентифіка-

ційний код за ЄДРПОУ 33662473) з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевір-
ки професійних учасників ринку цінних паперів, та 
анулювати свідоцтво про внесення до реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські пе-
ревірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
серії П 000169 від 08 жовтня 2013 року чинне до 
 03 листопада 2016 року.

21.03.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

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

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СортнаСІннЄовоч Іф»

(76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул.. Юності, 41, 
код за ЄДРПОУ: 05397628 

повідомляє що «24» квітня 2014 року об 11.00
за адресою: м. Івано-франківськ, с. микитинці, вул.. Юності, 41, в 

приміщенні товариства відбудуться загальні збори акціонерів
порядок денний:

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

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

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

Затвердження звіту Ревізора про діяльність Товариства в 2013 4. 
році. 

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік за 5. 
наслідками звітів Директора , Наглядової Ради та Ревізора. 

Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2013 році.6. 
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 7. 

ПрАТ «Сортнасіннєовоч ІФ» протягом наступного календарного року.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн) 

найменування показника
період

Звітний
2013 рік

попередній 
2012 рік

Усього активів 1140,6 1143,0
Основні засоби 955,5 984,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 184,9 158,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток (424,8) (421,9)
Власний капітал 747,1 750,0
Статутний капітал 223,5 223,5
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 393,5 393,0
Чистий прибуток (збиток) (2,9) (7,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 894000 894000
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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 23.04.2014.З матеріалами, що стосують-
ся порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть  
ознайомитися за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці,  
вул.. Юності, 41, в приміщенні Товариства в робочий час (відповідальна 
особа  Саварин І.М.).

 Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціо-
нерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до 
вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбу-
ватися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів. 

директор прат ''                       Сортнасіннєовоч Іф»

прат «приКарпаттехреСУрСи» 
повідомляє ,що 29 квітня 2014 року о 14 год. о0 хв.. відбу-

дуться загальні збори акціонерів.
порядок денний.

1.Звіт Директора товариства про результати господарської ді-
яльності за 2013 рік.

2.Звіт Ревізора та затвердження балансу.
3. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за звітний 

рік.
4. Звіт та вибори Наглядової ради.
Збори відбудуться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Геть-

мана Сагайдачного,48д
Реєстрація учасників проводиться з 13-00 до 13-45.
При собі мати паспорт і сертифікат акцій, уповноваженим осо-

бам - доручення і документ, що посвідчує особу . 
директор                        Савчук І.в 

повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів 

приватного аКцІонерного товариСтва 
«аЗовЗовнІШтранС»

Шановні акціонери!
приватне акціонерне товариство «аЗовЗовнІШтранС» (надалі - 

Товариство), місцезнаходження: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Корабельна, 2, повідомляє про проведення річних (чергових) загаль-
них зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 
25 квітня 2014 року об 11:00, за адресою: 87510, донецька область,  
м. маріуполь, вул. Корабельна, 2, актова зала.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 25 квітня 2014 року з 10:00 
до 10:50 за місцем проведення Загальних зборів. Акціонерам (представ-
никам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати доку-
мент, що підтверджує повноваження представника (для керівників юри-
дичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту 
акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника 
діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для 
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати 
особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 
годину 21 квітня 2014 року).

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

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та 2. 

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

рішення за наслідками його розгляду.
Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 4. 

за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товари-
ства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.5. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства.6. 
Відкликання та обрання членів органів Товариства7. 
Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону 8. 

України «Про акціонерні товариства». Склад акціонерів
Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-9. 

ства, пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до 
вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової 
редакції Статуту Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: 87510, До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, каб. № 18  у робочі дні 
в період з 25 березня 2014 року до 25 квітня 2014 року з 14:00 до 16:00, 
телефон для довідок: (0629) 40-78-38. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Гучкова Марина Володимирів-
на. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмо-
вій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів 
не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення Загальних зборів.

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 12705 12654
Основні засоби 4692 4540
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 105 114
Сумарна дебіторська заборгованість 5933 4469
Грошові кошти та їх еквіваленти 3951 4826
Нерозподілений прибуток 7024 6738
Власний капітал 8436 8150
Статутний капітал 194.6 194.6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4269 4504
Чистий прибуток (збиток) 286 873
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1946 1946
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 34

генеральний директор 
прат «аЗовЗовнІШтранС»               в.К. Багаєв
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне то-

вариСтво «дерЖавний еКСпортно-Імпортний 
БанК УКраїни»

2. Код за ЄДРПОУ: 00032112
3. Місцезнаходження: 03150 м.Київ, вул. Горького. 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 247-89-81, 247-89-81
5. Електронна поштова адреса: ederevyanko@hq.eximb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 

№70 «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного 
товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (оприлюд-
нено на сайті КМУ 18.03.2014) призначено членами наглядової ради:

ВОЙЦЕХОВСЬКУ Світлану Михайлівну – керівника Апарату Прем'єр-
міністра України; 

КОЦЮБУ Володимира Олександровича – директора департаменту фі-
нансової політики Міністерства фінансів;

ЛІСОВЕНКА Віталія Васильовича – заступника Міністра фінансів;
ОНИЩЕНКО Ганну Володимирівну – заступника Міністра юстиції - ке-

рівника апарату;
ПАРАКУДУ Олега Васильовича – першого заступника Міністра Кабіне-

ту Міністрів України.
Посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не надавали. За-

значені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають, часткою в статутному капiталi не володiють. Вiдповiдно до статтi 7 
Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» термiн повноважень 
членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв.

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

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

2. член правління                                         в.о. руда 19.03.2014

приватне аКцІонерне товариСтво
«авІаКомпанІя «мІЖнароднІ авІалІнІї УКраїни»

(код за ЄДРПОУ 14348681), місцезнаходження: вул. Лисенка 4, м. Київ, 
01030, Україна, далі за текстом — Товариство, повідомляє про скликання 
та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тек-
стом — загальні збори).

Загальні збори відбудуться 25 квітня 2014 року за адресою: вул. хар-
ківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната  
№ 819. початок проведення загальних зборів — о 15 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться 
 о 14 год. 00 хв. та закінчиться о 14 год. 45 хв. Для реєстрації для участі в 
загальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити доку-
мент, що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, 
що підтверджує повноваження представника на прийняття участі та голо-
сування на загальних зборах акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 18 квітня 2014 року.

до порядку денного 
загальних зборів включені наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 

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

наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Висновків та розгляд звіту Ревізійної комісії за 

2013 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2013 року.
9.Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову 

раду,  Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Акціонери Товариства мають можливість до дати проведення загаль-

них зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 
201-203, м. Київ, 02121, Україна, 6-й поверх, кімната № 619, щоденно, крім 
суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години. Посадовою осо-
бою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами Порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В. 
(тел. +38 (044) 593-77-26 (9057).

голова наглядової ради                а. майберг

(код за ЄДРПОУ 00306443, місцезнаходження:, 61020, м. Харків, 
вул. Китаєнко, 1)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
28 квітня 2014 р. о 12:00 год. за адресою: 61020 , м. харків, вул. Китаєн-
ко, 1, кімн. 1

реєстрація акціонерів буде проводитись з 11:20 до 11:40 год.
порядоК денний:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

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

наслідками розгляду звіту .
7.Заслуховування інформації голови правління про хід виконання плану 

санації ПАТ «Харківський канатний завод».
8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 

2013  рік. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
найменування показника період 

2013 рік 2012 рік
Усього активів 18633 17931
Основні засоби 7638 7119
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2974 2655
Сумарна дебіторська заборгованість 8015 8137

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 20
Нерозподілений прибуток -22486 -19379
Власний капітал 10690 10690
Статутний капітал 120 120
Довгострокові зобов’язання 486 728
Поточні зобов’язання 29823 25472
Чистий прибуток (збиток) -3107 -4399
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240000 240000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах –22 квітня 2014 р.

м. Харків, вул. Китаєнко, 1, кімн. 7 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Сердюк Г.Г.Документи надаються акціонеру товари-
ства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмово-
го запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 
дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці 
їх проведення без попереднього письмового запиту 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — доручення, оформле-
не згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

телефон для довідок: (057) 376-22-81. 
правління

пат «харківський канатний завод»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «харКІвСьКий Канатний Завод» 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
пУБлІчного аКцІонерного товариСтва 

«СУмСьКе атп-15955»
Публічне акціонерне товариство «Сумське АТП-15955» (надалі за тек-

стом – Товариство) повідомляє, що чергові  загальні  збори  акціонерів Това-
риства  відбудуться  25 квітня 2014 року о 17-00 год.  за  адресою: Україна, 
м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 11, актова зала. Реєстрація акціо-
нерів та їх уповноважених представників відбудеться 25 квітня 2014 р. з 16-00 
год. до 16-45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 21 квітня 2014 року станом на 24-00 годину. 

порядок денний  загальних зборів пат «Сумське атп -15955»
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт та затвердження звіту про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік. 
3. Звіт та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013р.
4. Звіт та затвердження звіту та висновків ревізора за 2013р.
5. Порядок розподілу прибутку за 2013р. 
6. Затвердження основних напрямків діяльності товариства у 2014р. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого 
рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 3817 4404
Основні засоби 2351 2625
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 269 220
Сумарна дебіторська заборгованість 896 1389
Грошові кошти та їх еквіваленти 162 84
Нерозподілений прибуток ( 694 )  ( 404 )
Власний капітал 3252 3542
Статутний капітал 1143 1143
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 565 862
Чистий прибуток (збиток) ( 290 ) ( 398 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4570000 4570000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом  періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 62 77

Показники таблиці складені на основі звітності за П(С)БО. Після проведення 
трансформації звітності відповідно до МСФЗ можливі зміни деяких показників 
за рахунок різниці в оцінці та визнанні активів, зобов’язань, доходів та витрат. 

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати ви-
ключно паспорт громадянина України. Відсутність паспорта громадянина 
України є підставою для відмови в реєстрації права на участь у загальних 
зборах акціонерів. Представникам акціонерів Товариства додатково мати 
при собі довіреність, посвідчену згідно з чинним законодавством України.  

Отримати додаткову інформацію та ознайомитись з матеріалами стосовно 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства можна у робочі дні з 13-00 
до 16-00 за зазначеною адресою: 40009, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. 
Білопільський шлях, 11, 3-й поверх, кабінет головного економіста. Відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний економіст 
Понікар Людмила Олександрівна. Телефон для довідок: (0542) 27-33-59.

директор пат «Сумське атп - 15955»                              о.о.тесля

приватне аКцІонерне товариСтво
«ІнСтитУт Землевпорядних технологІй»

(код ЄДРПОУ 33500347, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67) повідомляє, про проведення Загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року о 12.00 год. у 
кабінеті Генерального директора за адресою: м. Київ, вул. Богдана 
хмельницького, буд. 10-а, офіс 67. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення 
зборів. Телефон: (044) 2347527.

порядок денний
Прийняття рішень з питань проведення Загальних зборів, обрання Лі-1. 

чильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-2. 

ність Товариства за 2013 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства.3. 
Звіт Ревізора Товариства.4. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.5. 
Затвердження використання прибутку (покриття збитків) за підсум-6. 

ками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р.
Обрання ревізора Товариства.7. 
Обрання Генерального директора товариства.8. 
Затвердження внутрішніх положень товариства.9. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18 квітня 2014 року. Акціонери мають ознайомиться з ма-
теріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67 
(бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх про-
ведення. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами визначено Генерального директора – Сергієнко Вікторію Володими-
рівну. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за 
адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що 
посвідчує його повноваження.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2973,1 2965,5
Основні засоби 2703,6 2721,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 3,0 1,4
Сумарна дебіторська заборгованість 59,00 35,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 57,8 78,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1004,0 1143,9
Власний капітал 1528,0 1667,9
Статутний капітал 362,5 362,5
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
 Поточні зобов’язання 1421,0 1271,9
Чистий прибуток (збиток) 139,9 427,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 10

генеральний директор                                              Сергієнко в.в.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«мУлІт» 

код ЄДРПОУ 14311910, адреса місцезнаходження: Київська обл., 
м. Богуслав, вул. Окружна, 1 повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2014 
року, за адресою: 09700, Київська обл., м. Богуслав,  
вул. окружна, 1. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9:00 до 10:00 в 
той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 10:00. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах, 22 квітня 2013 року.

порядок денний 
(перелік питань які виносяться на голосування):

Обрання голови та секретаря зборів; затвердження складу лічильної комісії.1. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-2. 

ства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства 3. 

за 2012 рік.

Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2012 4. 
рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 

Переобрання голови та членів Наглядової Ради Товариства.5. 
Переобрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.6. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна 
ознайомитися за місцезнаходженням товариства: 09700, Київська 
обл., м. Богуслав, вул. Окружна, 1., у робочі дні з 10.00 до 14.00 та в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку 
зборів у відповідальної особи – Голови правління Катрухи Івана Ми-
хайловича. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіре-
ність на право представляти інтереси акціонерів

Довідки за тел. (04561) 5-24-58 ПАТ «Муліт» (Емітент),  
(044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Зберігач Товариства).

голова правління               Катруха І.м.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

місцезнаходження: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужго-
родський район, с. оноківці, вул. головна, 57 

повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛ-
ЕНЕРГО», що відбудуться 29 квітня 2014 року об 11:00 годині за адре-
сою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Оноківці,  
вул.Головна, 57 в актовій залі ПАТ «Закарпаттяобленерго».

порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень. 

2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «За-
карпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

3. Розгляд звіту Дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за  
2013 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2014 рік. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 
2013 рік.

5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «За-
карпаттяобленерго» за 2013 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «За-

карпаттяобленерго» у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів 
за підсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2013 році. 

8. Внесення змін до статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
9. Скасування, затвердження внутрішніх документів ПАТ «Закарпаттяо-

бленерго», внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «Закарпаттяобле-
нерго». 

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Закарпаття-
обленерго».

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради  
ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Закарпаття-
обленерго».

14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Закарпаттяобленерго». 
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 

ПАТ «Закарпаттяобленерго».
16. Про виконання зобов’язань, передбачених договором купівлі-

продажу акцій, укладеним покупцем з Фондом державного майна України 
за результатами конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ «Закарпаттяобл-
енерго».

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго», які 
мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Закар-
паттяобленерго», що призначені на 29.04.2014 р., – 23.04.2014 р. станом 
на 24 годину.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах ПАТ «Закарпаттяобленерго» відбудеться 29.04.2014р. з 09 год. 00 
хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведення загальних зборів. 

Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати паспорт, пред-
ставникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяо-
бленерго», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район,  
с. Оноківці, вул. Головна, 57, відділ цінних паперів, у робочі дні (понеділок 
– п’ятниця), робочий час з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год.  
до 13.00 год.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – начальник відділу цінних паперів ПАТ «Закарпаттяобленерго» Хода-
нич Василь Федорович, тел.: (0312) 61-98-61, (03122) 3-33-48.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпат-
тяобленерго», акціонер або його повноважний представник за відповідною 
довіреністю має звернутися за адресою: Закарпатська область, Ужгород-
ський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, із письмовою заявою на ім’я  
ПАТ «Закарпаттяобленерго» за один робочий день до дати ознайомлення.

За інформацією звертатися за телефоном (0312) 61-98-61, (03122) 
3-33-48, факс (0312) 61-98-61.

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

найменування показника
період 

 звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 611703 547445
Основні засоби 438207 357144
Довгострокові фінансові інвестиції 27 26
Запаси 15210 13178
Сумарна дебіторська заборгованість 48338 127255
Грошові кошти та їх еквіваленти 58588 667
Нерозподілений прибуток 2603 -61465
Власний капітал 252958 187439
Статутний капітал 31151 31151
Довгострокові зобов’язання 218168 241418
Поточні зобов’язання 140577 118588
Чистий прибуток 81581 50037
Середньорічна кількість акцій (шт.) 124603240 124603240
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) 2966 2930

 наглядова рада 
пат «Закарпаттяобленерго»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ЗаКарпаттяоБленерго»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонернет товариство 

«Комфорт-Сервiс»
2. Код за ЄДРПОУ 31957561
3. Місцезнаходження 04119, м. Київ, Сiм’ї Хохлових, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-29-27 (044) 590-29-27
5. Електронна поштова адреса pat@comfort-service.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.patcs.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну 

складу посадових осiб — Голова правлiння ПАТ «Комфорт-Сервiс». 
Дата прийняття рiшення: 06 березня 2014 року (Наказ № 0603-01-К Го-

лови правлiння ПАТ «Комфорт-Сервiс» вiд 06.03.2014р.);

Змiст рiшення: Звiльнення Куценко Олени Володимирiвни з посади го-
ловного бухгалтера з 06 березня 2014 року за власним бажанням (ст. 38 
КЗпП України). 

Пiдстава прийняття рiшення: звiльнення за власним бажанням (ст. 38 
КЗпП України) згiдно поданої заяви вiд 24.02.2014 року.

Iнформацiя про посадову особу: Куценко Олена Володимирiвна, пас-
порт серiї СМ № 036923, виданий 26 сiчня 1999 року К-Святошинським 
РВГУМВС України в Київськiй областi;

Повна назва посади, з якої звiльнено: Головний бухгалтер;
Частка в статутному капiталi емiтента: 0%; 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення 

головного бухгалтера ПАТ «Комфорт-Сервiс» згiдно поданої заяви за влас-
ним бажанням;

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi — з 06 листопада 

2012 року.
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 Убогий Iгор мирославович

голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2014

(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «Комфорт-СервIС»
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№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомляє, що 23 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 03057, 
Україна, місто Київ, вул. дегтярівська, будинок 33-в (конференц зала) 
відбудуться Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ», далі – 
ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ», місцезнаходження: 03028, Україна, місто 
Київ, проспект Науки, будинок 30-А.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись за місцем проведення Річних загальних зборів акціонерів, за адре-
сою: 03057, Україна, місто Київ, вул. Дегтярівська, будинок 33-В, (конфе-
ренц зала),  з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 23 квітня 2014 року.

Для реєстрації участі у Річних загальних зборах акціонерів для акціоне-
ра необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), 
для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосу-
вання на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річ-
них загальних зборах ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» визначено  16 квітня 
2014 року (складається станом на 24 годину).

порядок денний 
річних загальних зборів акціонерів 

прат «СК «ЮнІСон-гарант»:
1. Затвердження складу робочих органів Річних загальних зборів акціо-

нерів;
2. Визначення порядку голосування, регламенту Річних загальних збо-

рів акціонерів;
3. Затвердження Звіту Правління;
4. Затвердження Звіту Наглядової ради;
5. Затвердження Звіту Ревізора;
6. Затвердження річного звіту ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ»;
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків, строку та поряд-

ку виплати частки прибутку (дивідендів);
8. Прийняття рішення  про обрання Ревізора Товариства;
9. Внесення змін та затвердження в новій редакції Положення про Реві-

зора ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ»;
10. Прийняття рішення про Затвердження змін до Статуту ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-
ГАРАНТ» шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ» в новій редакції.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть укладатись товариством протягом не більше як одного року, ви-
значення їх характеру та граничної вартості;

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість.

З документами, пов’язаними з порядком денним Різних загальних збо-
рів ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ», від дати направлення акціонерам пові-
домлення про скликання загальних зборів та до дати їх проведення акціо-
нери можуть особисто ознайомитися за адресою: 03028, місто Київ, 
проспект Науки, будинок 30А в робочі дні та робочий час. Графік роботи: 
понеділок  - четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 17.00, обідня пере-
рва з 13.00 до 14.00. В день проведення зборів акціонери можуть особисто 
ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Різних за-
гальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» також в місці їх проведення 
за адресою: 03057, Україна, місто Київ, вул. Дегтярівська, будинок 33-В, 
(конференц зала). Відповідальним за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами призначений Голова Правління ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» Гонча-
ров Олександр Михайлович.

З питань підготовки та проведення даних Річних загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ», звертайтесь за телефоном  
(044) 362-46-24.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «СК «ЮнІСон-гарант» 

за 2013 рік  (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 107428 105918
Основні засоби 761 354
Довгострокові фінансові інвестиції 59990 102754
Запаси 28 30
Сумарна дебіторська заборгованість 1029 246
Грошові кошти та їх еквіваленти 44597 2325
Нерозподілений прибуток 845 2674
Власний капітал 102247 102770
Статутний капітал 100000 100000
Довгострокові зобов'язання 16181 -
Поточні зобов'язання 1323 181
Чистий прибуток (збиток) 1783 937
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) 54 39

наглядова рада прат «СК «ЮнІСон-гарант»

наглядова рада приватного аКцІонерного товариСтва «Страхова КомпанІя «ЮнІСон-гарант»

приватне аКцІонерне товариСтво
«наУКово-вироБнича фІрма «меценат»

(код ЄДРПОУ: 20474384, місцезнаходження: 72312, Запорізька обл., 
м.Мелітополь,вул. Фрунзе, буд.29/1) повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів товариства

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2014 року о 
16 год.00 хв., м.мелітополь, вул.фрунзе буд.29/1, каб.директора  

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: у день зборів з 15 год.00хв. до 15 год 45 хв.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.04.2014 року

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

Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.1. 
Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-2. 

вариства за 2013 рік.
Звіт Голови Наглядової ради.3. 
Затвердження  висновків Ревізора.4. 
Затвердження річного звіту Товариства.5. 
Розподіл прибутку (збитків) Товариства.6. 
Затвердження розміру річних дивідендів.7. 
Про припинення повноважень директора, ревізора та членів Нагля-8. 

дової ради Товариства  в зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.
Обрання директора Товариства.9. 
Обрання ревізора Товариства.10. 
Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-11. 

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

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-12. 
вариство протягом року.

5. Ознайомитись з документами стосовно проведення загальних зборів 
можна за місцезнаходженням Товариства, каб.директора в робочі дні з 9 до 
15 год. Відповідальна особа – голова наглядової ради Моторний І.Г.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)*

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 756,9 786,4
Основні засоби 655,4 707,9
Довгострокові фінансові інвестиції 1,0 1,0
Запаси 3,9 7,5
Сумарна дебіторська заборгованість 91,5 63,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 2,8
Нерозподілений прибуток 181,1 192,9
Власний капітал 626,3 638,1
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання 93,0 124,0
Поточні зобов'язання 37,6 24,3
Чистий прибуток (збиток) 8,2 6,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

директор                                          д.т. Сергеєв

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

повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
пУБлІчного аКцІонерного товариСтва 

«СнІЖнянСьКий Завод хІмІчного маШиноБУдУвання»
(ЄдрпоУ 00217662) 

86510, донецька обл., м. Сніжне, вул. Советська, 101
Шановний аКцІонер!

Публічне акціонерне товариство «Сніжнянський завод хімічного 
машинобудування», код ЄДРПОУ 00217662, повідомляє Вас, що річні 
Загальні збори акціонерів скликаються 24 квітня 2014 року о 14:00 
годині за місцезнаходженням Товариства: 86510, м. Сніжне, доне-
цька область, вул. Советська, буд. 101., актовий зал (1 поверх). 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах відбудеться 24 квітня 2014 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. за 
адресою проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах Товариства: 17 квітня 2014 року (на 24.00 годину).

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних збо-
рів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження 
звіту Виконавчого органу Товариства.

3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту та затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження звіту (висновків) 
Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл збитків Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-

ства. 
9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових 

договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради Товари-
ства. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до річних Загальних 
зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, у робочі дні тижня з понеділка по 
п'ятницю з 12.00 до 15.00 годин за адресою: 86510, Донецька обл.,  
м. Сніжне, вул. Советська, буд. 101, вестибюль (1 поверх), а в день про-
ведення Загальних зборів – за місцем проведення зборів. Документи 
надаються акціонеру або його представнику для ознайомлення на під-
ставі письмового запиту, отриманого Товариством не пізніше ніж за три 
робочих дні до дати ознайомлення. Пропозиції до порядку денного на-

даються у письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням П.І.Б. 
(найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних 
йому акцій, змісту пропозицій, не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів 
Товариства приймаються, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства. 

При реєстрації для участі у Зборах акціонерам Товариства необхід-
но при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представни-
ку акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України. 

телефон для довідок: (06256) 5-37-11, 5-51-53 З повагою, на-
глядова рада 

пат «Сніжнянськхіммаш»
Шановні акціонери, звертаємо Вашу увагу на те, що основні показ-

ники фінансово- господарської діяльності підприємства за попередній 
період (тобто за 2012 рік), змінено у зв'язку з внесенням коригувань та 
переходом на МФЗ.

основні показники фінансово- господарської діяльності това-
риства за 2013 рік

найменування показника
 Звітний 
період

(тис.грн..)

 попередній 
період 

(тис.грн.)
Усього активів  166236  170784 
Основні засоби  120459  128771
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  23284  16858 
Сумарна дебіторська заборгованість  15977  21796 
Грошові кошти та їх еквіваленти  2188  2243 
Нерозподілений прибуток  18442  22399
Власний капітал  143447  152937 
Статутний капітал  58003  58003
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  22789  17847 
Чистий прибуток (збиток)  - 4231  2639
Сукупний дохід  - 3961  2639
Середньорічна кількість акцій (шт..) 232012476 232012476
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів,виплачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  - 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 418  445

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлені 
генеральний директор 
пат «Сніжнянськхіммаш»               а. д. Кравченко 

«20» 03 2014 р. 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «СнІЖнянСьКий Завод хІмІчного маШиноБУдУвання»

повідомлення
 про виникнення особливої інформації емітента 
приватне аКцІонерне товариСтво 

«Страхова КомпанІя «реноме»
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Реноме»

2. Код за ЄДРПОУ: 19247460
3. Місцезнаходження: 04070 Київ Боричів Тік, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 425-88-40 (044) 285-81-00
5. Електронна поштова адреса: nng@renome-k.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://renome-k.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II. текст повідомлення 

На Річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Реноме» 
20.03.2014 р. прийнято рішення про припинення повноваження (звіль-
нення) Карачової Ольги Андріївни (не надано згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних) з займаної нею посади аудитора -  по-
садової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль) – аудитора 
(внутрішнього аудитора, контролера) ПрАТ «СК «Реноме». Підстава 
рішення – звільнення особи з посади за власним бажанням, за її зая-
вою. Вона перебувала на цій посаді з 01.12.2012 по 20.03.2014. Част-

кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

На Річних Загальних зборах акціонерів  ПрАТ «СК «Реноме» 
20.03.2014 р. прийнято рішення про обрання (призначення), в порядку 
ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12 липня 2001 року 
(зі змінами і доповненнями), Желевської Наталії Миколаївни (не нада-
но згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних) на посаду 
аудитора -  посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контр-
оль) – аудитора (внутрішнього аудитора, контролера) ПрАТ «Страхова 
компанія «Реноме». Підстава рішення – призначення особи замість 
звільненої. Призначено на посаду – на невизначений термін. Протя-
гом останніх п’яти років вона обіймала наступні посади: бухгалтер 2-ї 
категорії, секретар-референт, бухгалтер. Часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві 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
голова правління 
прат «СК «реноме»                                            Кривошапка в.в.

20.03.2014 року
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повІдомлення
про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбан-

ня розміщуваних акцій 
пУБлІчного аКцІонерного товариСтва 

«лУцьКе авІапІдприЄмСтво»
1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «лУцьКе авІапІдприЄм-

Ство» повідомляє акціонерів - власників простих акцій товариства про по-
рядок реалізації переважного права у процесі приватного розміщення акцій 
додаткової емісії. Відповідно до рішення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», які відбулися 19.03.2014, 
про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розмі-
щення акцій особи, які є акціонерами Товариства (згідно переліку акціоне-
рів станом на 19.03.2014, складеного в порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему) мають переважне право на придбання 
акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм 
простих акцій у загальній кількості простих акцій.

2. Дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій: прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 2 500 000 грн. та 
про приватне розміщення додаткових акцій у кількості 10 000 000 (десять 
мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн 
(двадцять п’ять копійок) кожна, спосіб розміщення акцій - приватне розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих внесків. Акції розміщуються у бездокументарній формі існування.

3. Акції розміщуються за ціною розміщення - 0,25 грн. (двадцять п’ять 
копійок) за одну акцію, загальна номінальна вартість складає  
2 500 000,00грн (два мільйони п’ятсот тисяч гривень нуль копійок).

4. порядок реалізації акціонерами переважного права на придбан-
ня акцій додаткової емісії:

1) Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій:
Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання 

акцій, що пропонуються до розміщення - в строк з 23.05.2014 року по 13.06.2014 
року (включно) надає на ім'я Голови Правління Товариства письмову заяву 
про придбання акцій. В заяві на придбання акцій обов'язково вказується:

− повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою ре-
дакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи - акці-
онера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи - акціонера);

− реквізити виписки з ЄДРПОУ (для юридичної особи - акціонера);
− код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи - акціонера) або іден-

тифікаційний номер (для фізичної особи - акціонера);
− місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) 

та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для 
юридичної особи - акціонера) або місце проживання (для фізичної особи - 
акціонера);

− контактні дані (телефон, факс, е-маіl); 
− кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо 

оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення; 
− дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізич-

ної особи - акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридич-
ної особи (для юридичної особи - акціонера). 

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 23.05.2014 року по 
13.06.2014 року (включно), з 09.00 до 16.00 за київським часом за адресою: 
43023 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева,1, кабінет 4. Заява пода-
ється особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представ-
ником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, 
його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно 
до чинного законодавства. Заяви акціонерів приймаються Товариством не 
пізніше дня, що передує початку укладання договорів з першим власником, 

тобто не пізніше 13.06.2014 р. (включно). 
Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання ак-

цій Товариства. В порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному 
журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата по-
дання заяви.

2) Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості 
акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера 
поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції:

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбан-
ня акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого для 
цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 23.05.2014 
року по 13.06.2014 року (включно), перераховує Товариству кошти у сумі, яка 
дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Кошти Товариству перера-
ховуються акціонером не пізніше дня, що передує дню початку укладення 
договорів з першим власником тобто не пізніше 13.06.2014 року (включно). 

У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як пла-
та за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує 
вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю 
Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту 
надходження коштів на відповідний рахунок Товариства. 

Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній 
валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товари-
ства за наступними реквізитами: одержувач – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «лУцьКе авІапІдприЄмСтво» поточний рахунок  
№ 26006471555400 в АТ Укрсиббанк, МФО 351005, ЄДРПОУ 13363879.

3) Строк та порядок видачі товариством письмових зобов’язань про 
продаж відповідної кількості акцій: 

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій 
та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство видає 
акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій про-
тягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, 
але не пізніше дня, що передує дню початку укладання договорів з першими 
власниками акцій, тобто не пізніше 13.06.2014 року (включно) шляхом направ-
лення рекомендованої кореспонденції або вручення особисто від розпис.

4) Протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками 
акцій – з 16.06.2014 року по 07.07.2014 року (включно) укладаються дого-
вори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, 
які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату 
за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватно-
го розміщення акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціоне-
ром, підписується уповноваженим представником Товариства та акціоне-
ром (для фізичної особи - акціонера) або уповноваженою особою юридич-
ної особи (для юридичної особи - акціонера), скріплюється печатками 
Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до 
чинного законодавства України. 

Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи ак-
ціонера, залишаються в справах Товариства. 

Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам при-
ватного розміщення акцій.

Наступного дня за днем закінчення першого етапу укладення договорів 
з першими власниками акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, 
надає інформацію про кількість акцій, щодо яких були укладені договори з 
першими власниками на першому етапі.

голова правління 
пат «лУцьКе авІапІдприЄмСтво»

 _______ філаретов валерій федорович

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «лУцьКе авІапІдприЄмСтво»

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«ІнКант»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІНКАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 36603206
3. Місцезнаходження: 02660, мiсто Київ, Червоноткацька, 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-38-87 207-38-83
5. Електронна поштова адреса: hq@inkant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. текст повідомлення

Член Наглядової ради, Фролова Тетяна Сергiївна, звiльнена з посади 
члена Наглядової ради ПАТ «IНКАНТ» 20.03.2014 р. (Протокол Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «IНКАНТ» вiд 20.03.2014 р.), на посадi перебувала з 
20.04.2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Пiдстава - Рiшення За-
гальних Зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2014 р. Особа не надавала згоди на 
розкриття паспортних данних. 

Член Наглядової ради, Максименко Дарiя Леонiдiвна призначена на по-
саду Члена Наглядової ради ПАТ «IНКАНТ» на пiдставi рiшення Загальних 
Зборiв акцiонерiв ПАТ «IНКАНТ» вiд 20.03.2014 р. (протокол Загальних 
зборiв акцiонерiв - вiд 20.03.2014 р.) Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Про-
тягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: навчання в Київському 
Нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка, ТОВ «Комфорт-Таун», 
менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. Призначено до наступного пере-
обрання. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. 

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

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

2. Уповноважений акціонер                                                норець г.м. 
______________

(підпис) М. П.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери! приватне аКцІонерне 
товариСтво «рамБУрС»

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів Товариства (надалі – загальні збори). 

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «РАМБУРС»;

Місцезнаходження Товариства: м. Київ, проспект перемоги, 20, 
к. 34;

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2014р.;
Час початку загальних зборів: об 11:00 годині в день проведен-

ня загальних зборів – 24.04.2014р.
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, Проспект Перемоги, 20, 

к. 34, каб. № 2.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах: з 10:30 до 11:00 години в день проведення загальних збо-
рів – 24.04.2014р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонери повинні 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представни-
ки акціонерів – паспорт та документ, що підтверджує їх повноваження 
(довіреність), оформлений відповідно до вимог законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 18.04.2014р.

порядок денний зборів:
Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, звіт Правління Това-1. 

риства про результати фінансово - господарської діяльності за 2013 
рік, звіт Ревізійної комісії Товариства. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 2. 
Ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства.3. 
Розподіл прибутку та/або збитків Товариства.4. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.5. 
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 6. 

членів Наглядової Ради Товариства.
Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження 7. 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними (за 
необхідності).

Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.8. 
Погодження рішень Наглядової Ради Товариства, прийнятих у 9. 

період між загальними зборами.
Для ознайомлення з матеріалами стосовно питань, які виносяться 

на порядок денний загальних зборів, акціонери мають звертатись із 
письмовою заявою на ім’я Голови Правління за адресою: м. Київ, 
Проспект Перемоги, 20 к.34.

 Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з мате-
ріалами, що стосуються питань порядку денного особа – Будник 
Олексій Костянтинович (тел. 0-44-277 23 33).

Пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування, прийма-
ються від акціонерів у письмовій формі не пізніш, як за 20 днів до дня 
їх проведення.

правління
прат «рамбурс» 

Додаток
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  338245 118805
Основні засоби  8963 7680
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 105893 50278
Сумарна дебіторська заборгованість   199782 50942
Грошові кошти та їх еквіваленти 22609 7833
Нерозподілений прибуток -79658 -71383
Власний капітал -60498 -61010
Статутний капітал 18000 18000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 398743 179815
Чистий прибуток (збиток) 1052 -7735
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) 

117 69

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЖитомирцУКор»

(код ЄДРПОУ 00372339, місцезнаходження: 10014, м. Житомир,  
пров. Львівський, 2 (далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збо-
ри акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2014 р. о 11:00 год. за 
адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 8, кімната № 10. Реєстрація 
акціонерів та їх представників відбудеться з 10:30 год. до 10:55 год.

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів Товариства буде складено станом на 24.00 год. 17 квітня 
2014 р. в порядку встановленому законодавством про депозитарну систе-
му України. Для реєстрації акціонерів та їх представників необхідно при 
собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представни-
ка, представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший 
документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповід-
но до чинного законодавства України.

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

Товариства:обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії. 
2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3.Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 

4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2013 р. та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6.Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності 

Товариства у 2013 р.
7.Про припинення та обрання членів Наглядової ради. Затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради. 

8.Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його 
реорганізації (перетворення) в товариство з обмеженою відповідальністю. 

9.Затвердження плану перетворення Товариства у товариство з обме-
женою відповідальністю.

10.Про порядок і умови здійснення перетворення Товариства.
11.Про комісію з припинення Товариства. Обрання персонального 

складу комісії з припинення Товариства.
12.Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Товариства в 

зв’язку з його припинення шляхом перетворення.
13.Про порядок, строк та ціну викупу акцій акціонерним товариством, 

дії Товариства щодо викуплених акцій.
14.Про порядок, строк та умови обміну акцій акціонерного товариства 

на частки в статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю. 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, що необ-
хідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів у 
робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 8, кімнат № 10 з 
10:00 до 12:00. Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціоне-
ра за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або 
його представника, та виписки з рахунку у цінних паперах Товариства ста-
ном на дату подання письмового запиту. Особа, що відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з зазначеними документами – директор 
Товариства. Довідка за телефоном: (0412) 47-05-58.

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

найменування показники 
період

Звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 907,2 875
Основні засоби 416,6 434,4
Довгострокові фінансові інвестиції 107,4 157,3
Запаси 29,9 51,4
Сумарна дебіторська заборгованість 353,3 231,9
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (365,4) (578,7)
Власний капітал 432,8 432,8
Статутний капітал 409,3 409,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 151,0 38,5
Чистий прибуток (збиток) (90,6) 18,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 34110 34110
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб )

1 1
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№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Страхова 
КомпанІя «УКргаЗпромполІС–Життя»

місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, будинок 41
Повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС-
ЖИТТЯ» 26 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ,  
вул. о. гончара, 41, 5 поверх, кімната переговорів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК 
«УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» буде здійснюватись 26 квітня 2014 року з 
09:00 до 09:50 за місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів – 22 квітня 2014 року (станом на 24 годину).

Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 

особу;
- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що 

посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;
- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, 

що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або за-
свідчену копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної 
особи про призначення її представника на керівну посаду.

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

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затверджен-1. 
ня кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.

Розгляд звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2. 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та 3. 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік 4. 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердження звіту Служби внутрішнього аудиту за 2013 рік.5. 
Затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Това-6. 

риства за 2013 рік.
Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.7. 

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  18 611 17 996
Основні засоби  6 5
Довгострокові фінансові інвестиції  1 707 1 852
Запаси 4 8
Сумарна дебіторська заборгованість  157 131
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 109 12 401
Нерозподілений прибуток 1 489 1 130
Власний капітал 17 730 17 346
Статутний капітал 15 000 15 000
Довгострокові зобов'язання – –
Поточні зобов'язання 186 116
Чистий прибуток (збиток) 384 (941)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 150 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

– –

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

8 8

З питань ознайомлення з документами, пов'язаними із порядком ден-
ним, внесення пропозицій щодо порядку денного, та за додатковою ін-
формацією, звертатися за телефоном: (044) 235-25-00 (Антюхова 
Анна) або за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41.

наглядова рада 
пат «СК «УКргаЗпромполІС-Життя»

прат «полтаваЗооветпромпоСтач» 
(код ЄДРПОУ 00727216, 

місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 3-Б)
повідомляє, про проведення чергових

Загальних зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 25 квітня 2014 року о 10-00 год.  

за адресою: 36008, м. полтава, вул. автобазівська, 3-б, 2-й поверх, 
каб. 201. Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися 25 квітня  
2014 року з 9-00 до 9-45 год. за місцем їх проведення. Для реєстрації та 
участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представ-
никам акціонерів, додатково, довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «Полтавазооветпромпостач», буде складено станом на  
24 годину 21 квітня 2014 року.

порядок денний:
Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвер-1. 

дження регламенту Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комі-
сії Загальних зборів акціонерів.

Затвердження звіту Правління ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» про 2. 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

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

Звіт Ревізора ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» про результати 4. 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. За-5. 
твердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 рік.

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.6. 
Особам, які прибудуть для участі у роботі Загальних зборів акціонерів, 

при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам 
акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що по-
свідчує особу (паспорт). З документами, що є необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за 
адресою: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 3-б, 2-й поверх, каб. 201. 
у робочі дні тижня з 9-00 до 12-00.

Довідки за телефоном: (0532) 59-27-92. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, – юрисконсульт Товариства 
Гиря А. В.

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

найменування показника
період

Звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 13446,00 13411,00
Основні засоби 5922,00 6219,00
Довгострокові фінансові інвестиції 0.00 0,00
Запаси 4712,00 3926,00
Сумарна дебіторська заборгованість 1973,00 1975,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 91,00 95,0
Нерозподілений прибуток -6015,00 - 4996,00
Власний капітал 329,00 1348,00
Статутний капітал 516,00 516,00
Довгострокові зобов’язання 3755,00 2337,00
Поточні зобов’язання 9362,00 9726,00
Чистий прибуток (збиток) -1019,00 - 270,00
Середньорічна кількість акцій (штук) 2062340 2062340
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,00 0,00

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

45 54

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова правління    в.г. Стегній

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):  

 (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пат «горлІвСьКий доСлІдно-
механІчний Завод» 

(надалі «Товариство»), (код за ЄДРПОУ 05428228)
 Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів Товариства 

(Далі − «Збори»), відбудуться «28» квітня 2014 р. о 11 год. 00 хв. у 
приміщенні заводоуправління за адресою: 84627, Дон. обл. м. гор-
лівка, вул. озерянівська, 6. 

порядоК денний
Про обрання лічильної комісії Зборів.1. 
Про затвердження порядку денного.2. 
Про розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рі-3. 

шення за його наслідками.
Про розгляд звіту голови правління ПАТ за 2013 рік та прийнят-4. 

тя рішення за його наслідками.
Про затвердження річного звіту Товариства.5. 

6. Про розподіл прибутку, отриманого Товариством за результата-
ми діяльності у 2013 році. 

Визначення порядку покриття збитків, отриманих Товариством за 
результатами діяльності у 2013 році.) 

7. Про внесення змін до Статуту Товариства по п. 7.4.7 и п. 7.4.8
8. Про відкликання Наглядової ради Товариства у повному складі 

в зв’язку з витіканням терміну повноважень Наглядової ради. 
9. Про обрання Наглядової ради Товариства. 
Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з 

членами Наглядової ради Товариства. 
10. Про надання згоди на вчинення значного правочину. 
11. Затвердження угод, віднесених Статутом Товариства до ком-

петенції загальних зборів. 
12. Про повернення Товариством инвестиций, отриманих згідно 

договору № 1684 від 21.03.1996 р. 
13. Затвердження Положень: 
«Про Загальні Збори Товариства», Про «Наглядову раду», Про 

«Виконавчий орган».
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 10. 00 год. до  

11. 00 год. за місцем проведення Зборів.
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує 

особу,представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену 
належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного 
Зборів до 9.04.2014 р.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
від дати надіслання цього повідомлення до 28.04.2014 року (включ-
но) з понеділка по п'ятницю, з 8.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва 
з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства у при-
міщенні заводоуправління, а в день проведення Зборів − у місці їх 
проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Голо-
ва правління Греченко Є.А. довідки за телефоном: (06242) 55-32-16 

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат « горлІвСьКий доСлІдно-механІчний Завод « (тис.грн.)

найменування показника
Звітний 
період 

(2013 р.)

попере-
дній період 

(2012 р.)
Усього активів 2221 2315
Основні засоби (залишкова вартість) 2012 2071
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 79 149
Сумарна дебіторська заборгованість 122 95
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 2198 2265
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 16 36
Чистий прибуток (збиток) -67 -118
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35946 35946
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 10

наглядова рада 
пат « горлІвСьКий доСлІдно-механІчний Завод »

повІдомлення  
про СКлиКання чергових Загальних ЗБорІв аКцІонерІв 

ат «КиївСьКий радІоЗавод»
Правління АТ «КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД» (адреса місцезнахо-

дження 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9) повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів які відбудуться — 25 квітня 
2014  року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, кор-
пус №  2а, зала для нарад.

порядоК денний  
(перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання)  

рІчних Загальних ЗБорІв аКцІонерІв пУБлІчного 
аКцІонерного товариСтва «КиївСьКий радІоЗавод»:
1. Обрання секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних збо-

рів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіоза-
вод» (затвердження регламенту).

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2014  рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2013рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії про результати фінан-
сово — господарської діяльності Товариства у 2013 році. 

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2013 рік та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.
10. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 

2014  рік.
11. Внесення змін до статуту Товариства. 
12. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація учасників зборів відбудеться: «25» квітня 2014 року з 

10:00 до 10:45 за місцем проведення зборів. Дата складання реєстру 
(переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
«21» квітня 2014 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами до-
кументів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів а 
також в період з «24» березня 2014 р. по «24» квітня 2014 року у робо-
чі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Бориспільська, 9, 
корпус 2а, зала для нарад, звернувшись із заявою складеною у довіль-
ній формі. Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами Голова правління М.К. Сторожук.

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

телефон для довідок: (044) 566-85-20

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

найменування показника період
звітний 
(2013 р.)

попере-
дній 

(2012 р.)
Усього активів 73 819,0 73 657,0
Основні засоби (залишкова вартість) 41 436,0 42 372,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 095,0 4 043,0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 918,0 4 018,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 696,0 980,0
Нерозподілений прибуток -8 394,0 -8 507,0
Власний капітал 70 396,0 70 635,0
Статутний капітал 70 091,0 70 091,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3 423,0 3 022,0
Чистий прибуток (збиток) +113,0 +30,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 280364000 280364000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

359 395

голова правління  м.К. Сторожук
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Приватне акціонерне товариство «Туристичний центр «АЯН-ДЕРЕ» по-

відомляє про проведення щорічних загальних зборів акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства «Туристичний центр «АЯН-ДЕРЕ», які відбу-
дуться 25 квітня 2014 р. об 11 годині 00 хвилин за адресою  
м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24, 4 поверх.

 Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення зборів з 10 годин 
00 хвилин до 10 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів. Для участі 
у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів - належним чином оформлене доручення та до-
кумент, що посвідчує особу. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
в загальних зборах, складений станом на 21.04.2014 року. 

порядок денний:
1. Визначення порядку ведення загальних зборів, обрання голови та се-

кретаря загальних зборів.
2. Обрання особи, яка здійснює підрахунок голосів на загальних збо-

рах.
3. Надання Директору права на вчинення до 25 квітня 2015 року зна-

чних правочинів, ринкова вартість предмету кожного з яких складає від 10 
до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності Товариства.

4. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість предме-
ту кожного з яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
Надання Директору повноважень на укладення таких значних правочинів 
до 25 квітня 2015 року.

5. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість предме-
ту кожного з яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства. Надання Директору по-
вноважень на укладення таких значних правочинів до 25 квітня 2015 року.

6. Схвалення умов Додаткової угоди до кредитного договору  
№ 1001/041/3029 від 22.04.2011 року, укладеного між Товариством та Пу-
блічним акціонерним товариством «Чорноморський банк розвитку та ре-
конструкції».

7. Схвалення умов Договору про депозитний вклад (строковий) від 
14.03.2014 року № 20-22/357, укладеного між Товариством та Публіч-
ним акціонерним товариством «Чорноморський банк розвитку та ре-
конструкції».

8. Схвалення умов Договору позики, укладеного між Товариством та 
ТОВ «Інвест-Клуб».

9. Схвалення умов Договору позики, укладеного між Товариством та 
ТОВ «Агроснабінвест».

10. Затвердження звіту Директора Товариства про результати господар-
ської діяльності за 2013 р.

11. Затвердження звіту та висновків ревізора за результатами перевірки 
фінансової діяльності Товариства за 2013 р. 

12. Затвердження висновків незалежного зовнішнього аудиту.
13. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р. 
14. Розгляд питання щодо відсутності прибутку Товариства у 2013 р. та 

прийняття рішення про розподіл дивідендів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат туристичний центр "аян-дере" /тис. грн./
зівтн поперед

Усього активів 45228,8 33556,4
Основні засоби(за залиш варт) 46,7 41,4
Довгострокові фінансові інвестиції
запаси 31586,7 20524,3
сумарна дебітоська заборгованість 11814,0 11073,9
грошові кошти та іх еквіваленти 27,4 3,0
статутний капітал 4279,6 4279,6
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2917,1 -1317,8
власний капітал 1417,7 3017,0
довгострокові зобов’язання 25221,6 23170,3
поточні зобов’язання 18589,5 7369,1
чистий прибуток (збиток) -1167,6 -518,2
середня кільк акцій 4279616 4279616
численність працівників 11 11

З матеріалами загальних зборів можна ознайомитися в робочі дні з 9-00 
до 17-00 у директора ПрАТ «ТЦ «АЯН-ДЕРЕ» за адресою м. Сімферополь, 
вул. Більшовицька, 24, 4 поверх, каб.52. Тел. 54-89-01.

Відповідно до пп. 7.18-7.19 Статуту ПрАТ «ТЦ «АЯН-ДЕРЕ» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку 
денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подаєть-
ся 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 ак-
ціонером до складу органів Товариства.

приватне аКцІонерне товариСтво «тУриСтичний центр «аян-дере»

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство 
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» 1.2. Організаційно-
правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство 1.3. Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 38040228 1.4. Місцезнаходження 
емітента – 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В» 1.5. Міжміський 
код, телефон та факс емітента – (044) 201-31-11, (044) 201-31-14  
1.6. Електронна поштова адреса емітента – office@re-finance.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – www.re-finance.com.ua 1.8. Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інфор-
мація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього По-
ложення - Зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення 
іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

ІІ. текст повідомлення: Дата дії: 19.03.2014 року внесено зміни до 
реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «В», згід-
но рішення прийнятого Начальником Управління обліку, бюджетування та 
звітності ПАТ «АРЖК» (Рішення від 19.03.2014 р.) щодо включення іпо-
течних та інших активів, на заміну вилучених іпотечних та інших активів, 
до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «В». 

Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято рішення (дата реє-
страції та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій) : 
звичайні іпотечні облігації серії «В», свідоцтво про реєстрацію випуску 
№ 1/4/2013/, дата реєстрації 15.01. 2013 року.

Частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотеч-
ного покриття, щодо яких відбулися зміни: 19.03.2014 р. до реєстру іпо-
течного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «В» внесено зміни: 
виключено іпотечних активів – 8,3%, включено іпотечних активів – 4,5 %, 
виключено інших активів – 9,84%, та включено інших активів – 5,21 %.

Причина прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття: у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із 
невідповідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу 
ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, по-
рядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним по-
криттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням 
НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012 р., та для запобігання перевищення 
встановленого коефіцієнту іпотечного покриття 0,9 в іпотечному покрит-
ті звичайних іпотечних облігацій серії «В».

Іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість) у складі 
іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення, та 
іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких 
прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття: 

виключено 19.03.2014 р., вартість іпотечних активів – 11 301 185,00 грн., 
включено 19.03.2014 р., вартість іпотечних активів – 6 120 433,40 грн., 
виключено 19.03.2014 р., вартість інших активів – 13 400 000,00 грн., 
включено 19.03.2014 р., вартість інших активів – 7 100 000,00 грн.

ІІІ. підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством.

голова правління 
пат «арЖК»                      волков Сергій Сергійович 19.03.2014 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «агентСтво по рефІнанСУваннЮ Житлових КредитІв»

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

Шановні акціонери!

приватне аКцІонерне товариСтво
«УКратоменергоБУд» 

(ЄДРПОУ 32347574, 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, оф.606 )
повідомляє про проведення Річних Загальних Зборів, які відбудуться 

25 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03035, м. Київ. 
вул. митрополита василя липківського, 45, оф. 606

порядок денний загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1.Обрання реєстраційної комісії;
1.2.Затвердження регламенту проведення загальних зборів;
1.3.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства;
1.4.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень;
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік:
2.1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства; 
2.2. Звіт Ревізора про роботу за звітний період.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту 

Ревізора.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. 
5. Прийняття рішення про участь товариства у промислово-фінансових 

групах та інших об’єднаннях.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та за-

твердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення роз-
міру оплати його послуг; 

10. Затвердження ринкової вартості майна, у випадках передбачених 
Законом.

11. Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу.
 Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення загальних 

зборів 25 квітня 2014 року з 11.00 до 11.50 із розрахунку одна акція – один 
голос. 

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
• Документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної 

особи – акціонера ПрАТ «Укратоменергобуд» (витяг із статуту та наказ 
про призначення, завірені печаткою юридичної особи);

• Документ, що посвідчує особу представника акціонера (паспорт);
• Довіреність на право участі в загальних зборах (для представників 

акціонерів), посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріу-
сом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в ін-
шому передбаченому законодавством порядку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
дено станом на 21.04.2014р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 17.30 за 
адресою: Україна, 03035. м. Київ. вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 45, оф.606 звернувшись до Директора з юридичних питань та 
правової роботи Завгородньої Світлани Анатоліївни та за тел./факс: 
(044) 246-09-89

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

довідки за тел./факс: (044) 246-09-89
правління прат «Укратоменергобуд»

повідомлення про можливість реалізації переважного права 
акціонера

пУБлІчного аКцІонерного товариСтва 
«пІвнІчний гІрничо-ЗБагачУвальний 

КомБІнат»
Шановний акціонер!

14 лютого 2014 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» було прийняте рішення про збільшення 
розміру статутного капіталу Товариства та про приватне розміщення акцій 
(Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 14.02.2014 р.).

1. Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 14 752 200 шт. 
(чотирнадцять мільйонів сімсот п’ятдесят дві тисячі двісті штук) простих 
іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) 
кожна.

2. Ціна розміщення.
Розміщення акцій буде здійснюватись відповідно до умов розміщення 

за ціною 7,98 грн. (сім гривень 98 копійок) за одну просту іменну акцію, що 
дорівнює ринковій вартості, яка визначена відповідно до законодавства 
за біржовим курсом на підставі письмового повідомлення ПАТ «УКРАЇН-
СЬКА БІРЖА» щодо біржового курсу акцій Товариства за результатами 
торгів 27.01.2014 р. та затверджена Наглядовою радою Товариства (Рі-
шення №110 від 31.01.2014р.). Ринкова вартість однієї простої іменної 
акції ПАТ «ПІВНГЗК» є вищою за її номінальну вартість.

3. Правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має 
переважне право.

Акціонер – власник простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІ-
НАТ» має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прий-
нято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних 
йому простих іменних акцій на дату прийняття рішення про приватне роз-
міщення акцій за рахунок додаткових внесків.

4. Строк і порядок реалізації переважного права.
Реалізація акціонером, власником простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», свого переважного права на придбання 
акцій здійснюється за адресою: Україна, 50079, Днiпропетровська обл., 
м.  Кривий Рiг, ПАТ «ПІВНГЗК», каб. 215., з 23 травня 2014 року по 
13  червня 2014 року включно.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, акціонер 
у термін реалізації зазначеного права подає Товариству в установлений 
строк письмову заяву про придбання акцій, щодо яких прийняте рішення 
про розміщення, у кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій 
у загальній кількості акцій Товариства на дату прийняття рішення про роз-
міщення (14.02.2014 р.), та перераховує на рахунок Товариства кошти в 
сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), 
місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним 
придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством 
не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим 
представником фізичної особи. Заява від юридичної особи підписується 
керівником або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою. У 
разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються доку-
менти, що підтверджують повноваження такого представника відповідно 
до чинного законодавства України. 

Заяви про придбання акцій, що пропонуються до приватного розмі-
щення, реєструються в Журналі реєстрації заяв на придбання акцій в по-
рядку черговості їх надходження із зазначенням точного часу їх надхо-
дження (дата, час, хвилина). 

Заяви, які надійшли до Товариства засобами електронного зв’язку 
(факсом, електронною поштою, тощо) - не розглядаються та в Журналі не 
реєструються. Особі може бути відмовлено у придбанні акцій у разі не-
можливості ідентифікації особи як акціонера Товариства.

Акції сплачуються виключно грошовими коштами, у національній ва-
люті України – гривні. 

Оплата акцій здійснюється шляхом перерахування грошових коштів у 
національній валюті України – гривні на поточний рахунок Товариства;

Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Товариство видає 
письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Уповноваженою особою емітента є одноособовий Виконавчий орган 
Товариства – Генеральний директор в особі Левіцького Андрія Павлови-
ча, якому надано такі повноваження: проводити дії щодо реалізації акціо-
нерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прий-
нято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій.

генеральний директор  а. п. левіцький

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«торговельно-пІдприЄмницьКий 

центр»
КОД ЄДРПОУ 05414775,  03022, м.Київ, вул. Васильківська, 34

До уваги акціонерів!
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  

ПАТ «Торговельно-підприємницький центр» 24 квітня 2014 року, 
опубліковане у виданні «Відомості НКЦПФР» №55 від 21 березня 
2014 року, просимо вважати недійсним через виявлені технічні 
помилки. 

Правильний текст повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів буде надруковано  додатково.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством.      

голова правління              І.о.прядун
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№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

до уваги акціонерів
публічного акціонерного товариства «центренерго»

Шановні акціонери! ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045, міс-
цезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідом-
ляє, що 25.04.2013 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, 01601, 
вул. велика Житомирська, буд. 33, торгово-промислова палата 
України, 4 поверх, конференц-зал відбудуться річні Загальні збори ак-
ціонерів ПАТ «Центренерго».

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

Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-1. 
рів ПАТ «Центренерго» та прийняття рішення про припинення її повно-
важень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, збері-
гачу, або депозитарію за відповідним договором доручення.

Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів 2. 
ПАТ «Центренерго».

Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціоне-3. 
рів ПАТ «Центренерго».

Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про підсумки 4. 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2013р.

Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Центренерго» на 5. 
2014 рік.

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Центренерго» за 2013 рік.6. 
Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» за 7. 

2013 рік.
Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 8. 

2013 рік.
Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-9. 

господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році.
Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів 10. 

за підсумками діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році. 
Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центр-11. 

енерго».
Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».12. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових до-13. 

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат 
на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».14. 
Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».15. 
Про припинення повноважень голови Виконавчого органу 16. 

ПАТ «Центренерго».
Про обрання голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».17. 
Затвердження річних результатів діяльності ТОВ «Корпорація Юж-18. 

ная».
Про внесення змін до статуту ПАТ «Центренерго» та затверджен-19. 

ня його в новій редакції.
Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Центренерго» та 20. 

затвердження їх у новій редакції.
Про внесення змін до положень про відокремлені підрозділи 21. 

ПАТ «Центренерго» та затвердження їх у новій редакції.
Про погодження проекту змін до статуту ТОВ «Корпорація Юж-22. 

ная» (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в 
новій редакції. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат  «центренерго»

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний
(2013р.)

попередній 
(2012р.)

Усього активів 5 026 601 4 506 784
Основні засоби 2 025 916 2 091 232
Довгострокові фінансові інвестиції 9 899 7851
Запаси 1 150 166 1 265 512
Сумарна дебіторська заборгованість 823 003 909 784
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 186 16 645
Нерозподілений прибуток 1 701 363 1 447 884
Власний капітал 2 503 380 2 086 425
Статутний капітал 480 229 480 229
Довгострокові зобов'язання 469 434 341 778
Поточні зобов'язання 2 053 787 2 078 581
Чистий прибуток (збиток) 487 016 233 537
Середньорічна кількість акцій (шт.) 369 407 108 369 407 108
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 044 8 018

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеть-
ся з 10.00 до 10.45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах — 18.04.2014 р. станом на 24.00 год.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з дати надіслан-
ня повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати про-
ведення річних Загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 8.00 
до 17.00, у п’ятницю — з 8.00 до 15.45 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Во-
ровського, 4, каб. 403, а в день проведення річних Загальних зборів 
(25.04.2014 р.) також у місці їх проведення. 

Посадова особа ПАТ «Центренерго», відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Новицький Володимир Всеволо-
дович.

Пропозиції акціонерів до порядку денного річних Загальних зборів 
приймаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту про-
позиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення річних Загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, 
вул. Воровського, 4, каб. 403.

Акціонер для реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціоне-
рів зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника ак-
ціонера — паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у річних Загальних зборах акціонерів 
ПАТ  «Центренерго», засвідчену у встановленому чинним законодав-
ством порядку.

довідки можна отримати за тел.: (044) 364-02-68.
пат «центренерго»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «центренерго»

повідомлення про зміни в складі посадових осіб емітента.
Назва: приватне аКцIонерне товариСтво 

«УправлІння механІЗацІї БУдІвництва», ЄДРПОУ 
05514471, адреса: 73000, м.Херсон., вул.Макарова, 44, т/ф 0552291594, 
E-mail: umb@vatua.com, веб-сайт umb.vatua.com. Рішенням загальних 
зборів від 20.03.2014 припинені повноваження посадових осіб, які пере-
бували на посадах з 08.04.11: голова НР Подолян Микола Павлович, во-
лодіє 8,96% акцій; ревізор Носкова Тетяна Іванівна, акціями не володіє. 
Тим же рішенням обрані терміном на три роки: головою НР Подолян Ми-
кола Павлович, володіє 8,96% акцій, попередня посада голова НР; чле-
ном НР Челак Анатолій Георгійович, володіє 12,96% акцій, попередня по-
сада приватний підприємець; ревізором Коренкова Вікторія Миколаївна, 
акціями не володіє, попередня посада бухгалтер. Згоди на оприлюднення 
паспортних даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

директор                                          арав олександр абрамович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний): 

  

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво
наУКово-вироБнича торгІвельна

 ІнвеСтицІйна «КомпанІя еКономІКС»
місцезнаходження: 95022, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сім-

ферополь, пров. Автобусний, 2, код ЕГРПОУ 31257690, повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 
2014р. о 10.00 годині за адресою: 95022, Україна, автономна республіка 
Крим, м. Сімферополь, пров. автобусний, 2, приміщення правління 
товариства.

Реєстрація учасників зборів проводиться 24 квітня 2014р. за місцем 
проведення зборів з 9.15 годин до 9.45 годин. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, буде складано станом на 24 годину 
17 квітня 2014р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати: 
паспорт або документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - до-
віреність, посвідчену у встановленому законодавством порядку, та паспорт 
або документ, що посвідчує особу. 

порядок денний:
1. Затвердження голови та секретаря загальних зборів, обрання членів 

лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення загаль-
них зборів.

2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу Товариства за 2013р.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік та затвердження 
висновків Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства, за-

твердження розміру дивідендів за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися протягом 2014 року.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та члена Нагля-

дової ради Товариства. Обрання Голови та члена Наглядової ради Товариства, 
затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-
правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правового договору з Ревізором.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту шляхом затвердження Ста-
туту в новій редакції.

12. Затвердження внутрішніх документів (положень) Товариства.
13. Прийняття рішення про створення Товариством дочірнього підпри-

ємства, філії або представництва. 
14. Затвердження положення про філії та представництва, статуту до-

чірнього підприємства. 
15. Призначення керівництва дочірнього підприємства, філії або пред-

ставництва. 
Акціонери мають право ознайомитись с документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні за адресою: Укра-
їна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Автобусний, 2, 
приміщення Правління Товариства з 9.00 до 17.00, а в день проведення 
річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова 
Правління Богодист Ольга Олександрівна.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0652) 51-50-42.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

 підприємства за 2013р. (тис.грн) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 43654,0 37807,0
Основні засоби 12410,0 12622,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 22328,0 19116,0
Сумарна дебіторська заборгованість 8114,0 4779,0
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 6911,0 10792,0
Власний капітал 8061,0 11944,0
Статутний капітал 1000,0 1000,0
Довгострокові зобов’язання 18339,0 11366,0
Поточні зобов’язання 17254,0 14497,0
Чистий прибуток (збиток) -3881,0 854,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000000 1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 41

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

голова правління            Богодист о.о.

Шановний аКцІонер! приватне аКцІонерне
товариСтво «донецьКа СУКняна фаБриКа»

(код ЄДРПОУ 05501451, 
місцезнаходження: 83058 м.Донецьк, вул.. Бессарабська,15)

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів ак-
ціонерів, які призначені на 24 квітня 2014 року

Річні загальні збори акціонерів відбудуться за адресою: м. донецьк - 
83058, вул.. Бессарабська, 15 в приміщенні адміністративного корпусу.

початок зборів об 11.00 год. реєстрація учасників зборів прово-
диться за місцем проведення зборів з 9.00 год. до 10.45 год. у день 
проведення зборів.

Перелік акціонерів ПрАТ «Донецька сукняна фабрика», які мають право 
на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 18 квітня 
2014 року, дата складання переліку акціонерів, для здійснення персональ-
ного повідомлення про проведення 24 квітня 2014 р. річних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Донецька сукняна фабрика» - 21 березня 2014 р.

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

гових зборів акціонерів Товариства.
Затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-2. 

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.3. 
Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.4. 
Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження річного звіту, балансу й інших форм бухгалтерської 6. 

звітності Товариства за 2013 р.
Відкликання (припинення повноважень) голови та членів Ревізійної 7. 

комісіі та обрання (призначення) голови та членів Ревізійноі комісіі Товари-
ства в новому складі.

Про виплату акціонерів дивідендів з чистого прибутку Товариства у 8. 
2013 році.

Акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного, в том числі з проектами 
рішень з питань порядку денного за адресою: м. Донецьк, вул.. Бессарабська, 
15, в приміщенні адміністративного корпусу у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
• паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
• довіреність акціонера-представникам акціонера, оформлену згідно з 

чиним законодавством України.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1243,9 1312,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1107,9 1167,4
Довгострокові фінансові інвестіціі
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 40,3 55,9
Грошові кошти та іх еквіваленти 3,7 4,9
Нерозподілений прибуток 1462,6 1463,2
Власний капітал 1221,0 1220,8
Статутний капітал 39,8 39,8
Довгострокові зобов′язання
Поточні зобов′язання 22,9 91,6
Чистий прибуток (збиток) 0,6 24,7
Середньорічна кількість акцій (шт..) 7573 7573
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

правлІння голова правлІння 
прат «донецька сукняна фабрика»                       т.а. лІвенСьКа

тел.-факс 062-306-19-74
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«КраматорСьКий Завод «КондицІонер»

Код ЄдрпоУ 05762559, повідомляє що 28 квітня 2014 року о 15.00 
годині в приміщені залу нарад ПАТ «Краматорський завод «Кондиціонер» 
відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: 84322, доне-
цька обл., м. Краматорськ, вул.Шкільна, 117

порядок денний загальних зборів акціонерів пат «КЗК»: 
Про обрання робочих органів та лічильної комісії зборів.1. 
Звіт Правління про результи фінансово-господарської діяльності за 2. 

2013рік. та розподіл прибутку і збитків Товариства і нарахування дивіден-
дів за 2013рік.

Про визначення напрямків діяльності ПАТ «КЗК» на 2014рік.3. 
Звіт Ревізійної комісії за 2013рік.4. 
Обрання голови та членів Спостережної ради.5. 
Обрання голови та членів Правління.6. 
Обрання голови та членів Ревізійної комісії.7. 

Реєстрація акціонерів буде проводиться 24.04.2014р з 11.30 час. до 
12.45 годин.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі документ, шо 
посвідчує особу. Представникам акціонерів - додатково довіреність на 
право участі у загальних зборах.

Акціонери мають право отримати додаткову інформацію стосовно пи-
тань порядку денного зборів за адресою : 84322, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул.Шкільна, 117

довідка за телефоном : (06264) 4-00-31,4-00-22
основні показники фінансово- господарської діяльності емітента

1.1 основні показники фінансово- господарської діяльності суб’єкта
(тис. грн)

найменування показника
 період

звітний 
(2013р)

попередній 
(2012р)

Усього активів 4896,9
основні засоби (за залишковою вартістю) 2451 3107,0
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 93 335,2
Сумарна дебіторська заборгованість 643 1337,7
Грошові кошти та їх еквіваленти: 61
в національній валюті 61 110,0
в іноземній валюті 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -149 -5221,0
Власний капітал 2399,0 4403,3
Статутний капітал 2548,0 2548,3
Довгострокові забов' язення 0
Поточні забов'язення 452 467,9
Чистий прибуток (збиток) -1030 -2883,4
Середньорічна кількість акцій (шт) 50966200 50966200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- 

Загальна сума коштів , витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  7  7

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
24.03.2014 року. Видання № 56 , «ВІДОМОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ»                24.03.2014р.          

                                                                 (дата, номер та найменування 
                                                                 офіційного друкованого органу
                                                                                    (видання))
Підпис:
__________           ________________              рощупкін в.в.          
                                         (підпис) (ініціали та прізвище керівника) М.П. 

до Уваги аКцІонерІв приватного аКцІонерного 
товариСтва «панСІонат «приБереЖний»

(98654, ар Крим, м. ялта, смт. відрадне, вул. м.тореза, 5)
Запрошуємо Вас взяти участь у чергових Загальних зборах акціонерів 
місце проведення Загальних зборів:  ар Крим, м. ялта, смт. відрад-

не, вул. м. тореза, 5, корпус № 8, конференц-зал, 1-й поверх;
дата та час проведення Загальних зборів – 24 квітня 2014 року о  

13 год. 00 хв.; 
час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах –  

12 год. 30 хв.; 
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 

13 год. 00 хв.; 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах: 24 год. 00 хв. 18 квітня 2014 року. 
перелік питань, 

які виносяться на голосування Загальних зборах акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Виконавчого органу. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 

6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються по-
вноваження щодо повідомлення акціонерів про прийняті Загальними збо-
рами рішення.

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

найменування  показника період
Звітний попередній

Усього активів 48 007 50 231
Основні засоби 38 928 38 929
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 371 294
Сумарна дебіторська заборгованість 3 586 3 372
Грошові кошти та їх еквіваленти 111 1 905
Нерозподілений прибуток -9626 -4 955
Власний капітал 11566 16 237
Статутний капітал 18 807 18 807
Довгострокові зобов’язання 5 318 5 317
Поточні зобов’язання 31123 28 677
Чистий прибуток(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 880 744 000 1 880 744 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

21 38

З матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних Зборів акціо-
нерів ви можете ознайомитися за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Від-
радне, вул. М. Тореза, 5, адміністративний корпус з понеділка по четвер з 
9-00 по 16-00 (обідня перерва з 13-00 по 14-00) за попереднім записом по 
тел. (0654) 33-69-71. У день ознайомлення при собі необхідно мати пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
юрисконсульт Махаринський Дмитро Миколайович (тел. 050-424-91-50).

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Кам’ян-
СьКий» скликає загальні збори акціонерів 30.04.2014 р. о 14.00 за адре-
сою: херсонська обл., Бериславський р-н, с. одрадокам'янка, вул. лені-
на 1, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про 
результати діяльності за 2013р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки рев-
комісії. 4.Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку 
за 2013р. 5.Переобрання ревкомісії. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах - 24.04.14. З матеріалами зборів можна озна-
йомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймаль-
ні. Реєстрація учасників зборів 30.04.14 з 13.30 до 14.00 за зазначеною адре-
сою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(2013р./2012р.): Усього активів 99566/85739. Основні засоби 18179/20593. 
Запаси 11378/9236. Сумарна дебіторська заборгованість 55152/40689. Гро-
шові кошти та їх еквіваленти 125/190. Нерозподілений прибуток 24685/18811. 
Статутний капітал 23457/23457. Довгострокові зобов’язання 17647/17702. 
Поточні зобов’язання 30432/22424. Чистий прибуток (збиток) 5188/-3675. 
Кількість акцій 93829600/93829600. Чисельність працівників 241/233.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний): 

  

(044) 5864394
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ШановнІ аКцІонери пУБлІчного аКцІонерного 
товариСтва «донецьКий Завод продмаШ» 
Повідомляємо Вас, що 28 квітня 2014 року о 13.00 годині за адресою : 

83038, м.донецьк, вул.електровозна, 25 , зал засідання , відбудуться чер-
гові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства « Доне-
цький завод Продмаш « ( надалі – Товариство , код ЄДРПОУ 14308960 ).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах (реєстру акціонерів) 22.04.2014, тобто цей перелік складається ста-
ном на 24:00 годину 22 квітня 2014 року.

порядоК денний ЗБорІв :
Обрання членів лічильної комісії.1. 
Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-2. 

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

Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Това-3. 
риства за 2013 рік.

Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії.4. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік та основних на-5. 

прямків діяльності Товариства на 2014 рік.
Про визначення порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо 6. 

виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.
Звіт Наглядової ради.7. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.8. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат « донецький завод продмаш» (тис.грн.)

 найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 6019 6233
Основні засоби 2851 2446
Довгострокові фінансові інвестиції 91 91
Запаси 2424 3064
Сумарна дебіторська заборгованість 319 576
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 19
Нерозподілений прибуток -2719 -1880
Власний капітал 4346 5185
Статутний капітал 7007 7007
Довгострокові зобов′язання 78 135
Поточні зобов′язання 1218 913
Чистий прибуток (збиток) -826 -1120
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 45686556 45686556
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів,витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 53

Реєстрація акціонерів ( їх представників ) відбуватиметься 28 квітня 
2014 року з 12.00 до 12.55 годин за адресою їх проведення .

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу; представники акціонерів – документ, що посвідчує 
їхнє повноваження ( оформлений згідно чинного законодавства ) та доку-
мент, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами , що стосуються по-
рядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товари-
ства, з понеділка по п’ятницю з 9-00 год. до 14-00 год. в кабінетах еконо-
мічної служби або бухгалтерії . Посадові особи товариства, відповідальні 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний 
бухгалтер,економіст економічної служби.

тел.для довідок : 206-87-75 ; 206-87-69. 
генеральний директор     С.г.пєпєль

повІдомлення про проведення рІчних Загальних ЗБорІв 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя 

«ІндУСтрІальна»
(надалі – Товариство), ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 32920354, 

адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє, що річні Загальні збо-
ри акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2014 року за адресою:  
м. Київ, вул. червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс.

початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників з 11-00 до 11-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах: 22 квітня 2014 року.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних Загальних 

зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів.
3. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління, 

Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізора.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік, затвер-

дження розміру річних дивідендів.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, за-

твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними, та обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на під-
писання таких договорів.

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-

правового договору, що укладатиметься з Ревізором та обрання особи, 
яка уповноважується від імені Товариства на підписання такого договору.

13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених 
Товариством у 2013 році.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення Товариством зна-
чних правочинів.

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

найменування показника 
період 

Звітний попере-
дній 

Усього активів 287 986 368 130
Основні засоби 3 301 3 949
Довгострокові фінансові інвестиції 62 098 196 671
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 170 213 1 704
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 766 83 175
Нерозподілений прибуток 168 259 326 941
Власний капітал 203 995 362 768
Статутний капітал 21 000 21 000
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 80 571 4 854
Чистий прибуток (збиток) 15 694 72 029
Середньорічна кількість акцій (шт.) 75 000 75 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-- --

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

20 22

Довідково:
- з проектами документів порядку денного можна ознайомитися  

з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 
5 офіс;

- для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством 
документ), а представникам додатково – документ, що посвідчує повно-
важення (довіреність чи інший визначений законодавством документ);

будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань 
порядку денного Зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Пропозиції 
акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками голосів, вносяться до по-
рядку денного обов'язково;

довідки за телефоном: (044) 593-73-20.
голова правління товариства

повІдомлення про намІр КУпІвлІ Значного паКета аКцІй

пУБлІчного аКцІонерного 
товариСтва «ЗападинСьКе»

На виконання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
Приватне акціонерне товариство «Фірма «АДВ» (код за ЄДРПОУ 
21115405) повідомляє про свій намір придбати 1 320 000 (один міль-
йон триста двадцять тисяч) штук простих іменних акцій Публічного 
акціонерного товариства «Западинське» (місцезнаходження: 08600, 
Київська область, м. Васильків, вул. Польова, буд. 61), код за  
ЄДРПОУ 19410232.

На день направлення даного повідомлення, Приватному акціо-
нерному товариству «Фірма «АДВ» не належать акції Публічного ак-
ціонерного товариства «Западинське».

Також, Приватне акціонерне товариство «Фірма «АДВ» немає афі-
лійованих осіб відносно Публічного акціонерного товариства «Запа-
динське».

директор прат «фірма «адв» Ковальов дмитро михайлович
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 Код ЄДРПОУ 00388990 яке знаходиться за адресою: 40022 Украї-
на, м. Суми, вул. Троїцька, 8 Б (надалі – Товариство)

інформує про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів (надалі – Збори)

Дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00 
Місце проведення Зборів: 40022, м. Суми, вул. тополянська, 23а, 

кабінет № 1.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2014 року о 

09:30
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2014 року о 

10:00
Місце реєстрації учасників Зборів: 40022, м. Суми, вул. Тополян-

ська, 23а, кабінет № 1/1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: станом на 24 годину 20 квітня 2014 року (тобто на 24 годину за 
3 робочих дні до дня проведення Загальних зборів). Зведений Реєстр 
складається Національним Депозитарієм України. 

Для участі у Зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність 
чи інший документ на право представляти інтереси акціонерів на за-
гальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Ознайомлення з проектами документів, необхідних для прийняття 
рішень з питань порядку денного,відбувається з моменту надіслання 
акціонерам даного повідомлення до дати проведення зборів у робочі 
дні, у робочий час за адресою м. Суми, вул. Тополянська, буд. 23 а, 
кабінет № 2. Відповідальна посадова особа Вернидуб Тетяна Леоні-
дівна. Довідки за телефоном (0542) 25-70-28.Ознайомлення з доку-
ментами здійснюється акціонером особисто при пред»явленні доку-
менту, що посвідчує особу, або представниками акціонера за 
наявності довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного 
законодавства, та документу, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опри-
люднено 24 березня 2014 року у № 56 Бюлетеня «Відомості 
НКЦПФР».

порядок денний.
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та 1. 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів 3. 

акціонерів.
Звіт Генерального директора про результати діяльності за 2013 4. 

рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік, затвер-
дження звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік, за-5. 
твердження звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Ревізора про результати діяльності за 2013 рік, затверджен-6. 
ня звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження річного звіту, балансу та результатів фінансово-7. 
господарської діяльності товариства за 2013 рік .

Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та поряд-8. 
ку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття 
збитків Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.

Обрання членів Наглядової Ради Товариства в зв»язку із закін-9. 
ченням терміну повноважень попереднього складу. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання догово-
рів з ними.

Обрання Ревізора Товариства в зв»язку із закінченням терміну 10. 
повноважень попереднього складу. Затвердження умов цивільно-
правового договору, що укладатиметься з Ревізором. Обрання особи, 
уповноваженої на підписання договору з Ревізором.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-11. 
нів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше од- 

ного року з моменту проведення загальних зборів, визначення ха-
рактеру і граничної вартості таких угод та особи, уповноваженої на їх 
підписання.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «Сумисортнасіннєовоч»

№ 
/п Найменування показника

Звітний 
період 

(тис.грн.)

Попередній 
період 

(тис.грн.)
1. Усього активів 2811,6 2760,9
2. Основні засоби 606,6 713,6
3. Запаси 1293,6 997,0
4. Сумарна дебіторська заборгованість 891,5 742,6
5. Грошові кошти та їх еквіваленти 12,0 302,4
6. Нерозподілений прибуток 162,8 -(588,4)
7. Власний капітал --- 1370,0
8. Статутний капітал 1021 1021
9. Довгострокові зобов’язання --- ---
10. Поточні зобов’язання 1608,5 1392,0
11. Чистий прибуток (збиток) -(186,2) 35,1
12. Середньорічна кількість акцій (шт.) 4084048 4084048
13. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.)
--- ---

14. Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп

--- ---

15. Чисельність працівників на кінець 
періоду

20 17

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, 
що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства:

генеральний директор прат «Сумисортнасіннєовоч» в.в.цимбал

приватне аКцІонерне товариСтво «СУмиСортнаСІннЄовоч»,

повІдомлення

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«фІнроСтБанК»

(місцезнаходження проспект Академіка Глушка, будинок 13, м. Одеса, 
Київський район, Одеська область, 65104) повідомляє про скликання За-
гальних зборів акціонерів 25 квітня 2014 року об 13:00 годині в приміщен-
ні Публічного акціонерного товариства «ФІНРОСТБАНК» за адресою: 
м. одeca, проспект академіка глушка, буд. 13, кімната 3. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 12.30 год. 
25.04.2014 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах  
12.59 год. 25.04.2014 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
- на 24 годину 21 квітня 2014 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів при  
собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, пред-
ставники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу,  
та доручення (довіреність) на передачу їм права участі у загальних 
зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством  
України.

перелік питань, 
що виносяться на голосування 
Загальних зборів акціонерів: 

Обрання Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку голо-1. 
сування на зборах.

Обрання Лічильної комісії.2. 
Про затвердження річного звіту Правління про результати роботи  3. 

АТ «ФІНРОСТБАНК» за 2013 рік.
Про затвердження річного звіту Спостережної Ради АТ «ФІНРОСТ-4. 

БАНК» за 2013 рік.
Про затвердження річного звіту ревізійної комісії АТ «ФІНРОСТБАНК» 5. 

за 2013 рік.
Про затвердження річного звіту зовнішнього аудитора АТ «ФІНРОСТ-6. 

БАНК» за 2013 рік.
Про затвердження річного звіту АТ «ФІНРОСТБАНК» та результатів 7. 

річної фінансової звітності й балансу АТ «ФІНРОСТБАНК» за 2013 рік.
Про розподіл прибутку, отриманого від фінансово-господарської ді-8. 

яльності АТ «ФІНРОСТБАНК» за 2013 рік.
Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради 9. 

та обрання нових членів
З матеріалами з питань порядку денного, а також з документами, необ-

хідними для ознайомлення для прийняття рішень відповідно до ст.36 За-
кону України «Про акціонерні товариства», можна ознайомитися за місцез-
находженням: АТ «ФІНРОСТБАНК м. Одeca, проспект Академіка Глушка, 
буд. 13, кімната 3 у робочі дні з 9-00 до 18-00.

Телефон для довідок: (048) 717-55-25
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами Голова Правління АТ «ФІНРОСТБАНК» Іванічев А.С. 

голова правління 
ат «фІнроСтБанК» _________________________ Іванічев а.С.
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Шановні акціонери!
Директор Приватного акціонерного товариства «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР» 

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних збо-
рів Товариства (надалі – загальні збори).

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство 
«Рамбурс-Елеватор»;

Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Мельникова, 12;
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2014р.
Час початку загальних зборів: о 14:00 годині в день проведення за-

гальних зборів – 24.04.2014р.
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект перемоги, 20, к. 

34. каб. №2
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах: з 13:30 до 14:00 години в день проведення загальних зборів – 
24.04.2014р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонери повинні мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів – 
паспорт та документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), 
оформлений відповідно до вимог законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 18.04.2014р.

порядок денний зборів:
Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, звіт Правління Товари-1. 

ства про результати фінансово - господарської діяльності за 2013 рік, звіт 
Ревізійної комісії Товариства. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради То-2. 
вариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства.3. 
Розподіл прибутку та/або збитків Товариства.4. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.5. 
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 6. 

Ради Товариства.
Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов 7. 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними (за необхідності).
Погодження рішень Наглядової Ради Товариства, прийнятих у період 8. 

між загальними зборами акціонерів.
Затвердження умов значних угод та погодження укладення значних 9. 

угод.
Погодження зміни умов фінансування Публічного акціонерного това-10. 

риства «Племптахорадгосп Броварський» (надалі – ПАТ «ППР Броварський» 
перед Публічним акціонерним товариством «Дочірній Банк Сбербанку Росії» 
(надалі – Банк) за зобов’язаннями якого ПрАТ «Рамбурс-Елеватор» є майно-

вим поручителем та надання згоди, у випадку необхідності оформлення змі-
ни умов фінансової поруки Товариства, за зобов’язаннями ПАТ «ППР Бро-
варський» перед Банком.

Затвердження проектів договорів щодо внесення змін у кредитний 11. 
договір, договір застави та договір поруки.

Надання повноважень Директору Товариства на укладення та під-12. 
писання відповідних договорів щодо внесення змін у кредитний договір, 
договір застави та договір поруки.

Для ознайомлення з матеріалами стосовно питань, які виносяться на по-
рядок денний загальних зборів, акціонери мають звертатись із письмовою 
заявою на ім’я Директора за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 20 к.34.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, 
що стосуються питань порядку денного – Томкін О.Ю. (тел. 0-44-458 50 53).

Пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування, приймаються 
від акціонерів у письмовій формі не пізніш, як за 20 днів до дня їх прове-
дення.

директор прат «рамбурс-елеватор» 
Додаток

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів   31943 32315
Основні засоби   2 67
Довгострокові фінансові інвестиції   19711 19711
Запаси  - -
Сумарна дебіторська заборгованість  10195 10286
Грошові кошти та їх еквіваленти  39 4
Нерозподілений прибуток  -32506 -31321
Власний капітал  -34504 -31505
Статутний капітал  1001 1001 
Довгострокові зобов'язання  34233 34668
Поточні зобов'язання  32214 29152
Чистий прибуток (збиток)  -2999 -1185
Середньорічна кількість акцій (шт.) 690 690
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)  

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)  

2 2

приватне аКцІонерне товариСтво «рамБУрС-елеватор»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«маКаронна фаБриКа» 

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 24 квітня 2014 року за адресою: місто Київ, вулиця фрунзе, 142 
(актовий зал) 

Початок зборів о 14 годині. 
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах від-

будеться в день та за місцем їх проведення з 12.00 до 13.30 годин. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-

чергових загальних зборах акціонерів - 18 квітня 2014 року. 
порядок денний 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності То-

вариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління Товариства за 2013 рік.

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

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу та висновки 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у  
2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.

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

найменування показника період
Звітний 
2013 рік 

попередній 
2012 рік 

Усього активів 55839 56782
Основні засоби 10731 11264

Довгострокові фінансові інвестиції 3290 3290
Запаси 27554 28189
Сумарна дебіторська заборгованість 11241 11318
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 184
Нерозподілений прибуток 22108 22402
Власний капітал 22187 22481
Статутний капітал 63 63
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 33652 33933
Чистий прибуток (збиток) (294) 281
Середньорічна кількість акцій, штук 60133 60133
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, штук

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду, осіб

202 218

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з поряд-
ком денним позачергових загальних зборів, а також з інших питань, які 
пов'язані з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів, особис-
то (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) 
або через свого представника (при наявності належним чином оформле-
ної довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у 
робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта Товариства 
Казімірчука С.В. (третій поверх адміністративного корпусу ПАТ «Макарон-
на фабрика», номер кабінету — 7) 

телефон для довідок (044) 468-50-89
Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акці-

онери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіре-
ність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

правління пат «макаронна фабрика»
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37

№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



38

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



39

№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



40

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



41

№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



42

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



43

№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



44

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



45

№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«Комфорт-СервIС»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

«Комфорт-Сервiс»
2. Код за ЄДРПОУ 31957561
3. Місцезнаходження 04119, м. Київ, Сiм’ї Хохлових, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-29-27 (044) 590-29-27
5. Електронна поштова адреса pat@comfort-service.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.patcs.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну 

складу посадових осiб — Голова правлiння ПАТ «Комфорт-Сервiс». 
Дата прийняття рiшення: 07 березня 2014 року (Наказ № 0703-01-К Го-

лови правлiння ПАТ «Комфорт-Сервiс» вiд 07.03.2014р.);
Змiст рiшення: Призначення Дацка Григорiя Семеновича на посаду го-

ловного бухгалтера з 07 березня 2014 року, з посадовим окладом згiдно 

штатного розкладу, з випробувальним термiном — два мiсяцi.
Пiдстава прийняття рiшення: заява Дацка Г.С. вiд 07.03.2014 року.
Iнформацiя про посадову особу: Дацко Григорiй Семенович, паспорт 

серiї КА № 962857, виданий 23 жовтня 1998 року Шевченкiвським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй областi;

Повна назва посади, на яку призначено: Головний бухгалтер;
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0%; 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у зв’язку зi 

звiльненням за власним бажанням особи, яка попередньо займала посаду 
головного бухгалтера ПАТ «Комфорт-Сервiс», на вказану посаду згiдно по-
даної заяви за власним бажанням призначено Дацка Г.С.; 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Дацко Г.С. не має;
Строк, на який призначено особу — не визначений; 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2002-2010р.р. — Старший бухгалтер у ТОВ «Львiвськi телекомунiкацiйнi 
системи»; 2011-2012 р.р. — Головний бухгалтер у Державному пiдприємствi 
Iнженерний центр»Техно-Ресурс» ; 2012-2014 р.р. — Головний бухгалтер у 
ТОВ «Основа-Захiд».

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 Убогий Iгор мирославович

голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2014

(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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пат « дорСтрой»
(код за ЄдрпоУ 01240893)

повідомляє, що чергові загальні зборів акціонерів відбудуться 25 квітня 
2014 року о 10 год. за адресою: луганська обл. м. Северодонецьк, 
прос пект хіміків,68. Початок реєстрації з 9.00 – 9.45 год.

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

онерів ПАТ «Дорстрой», затвердження регламенту роботи загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2013 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії про діяльність товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність товариства за 2013 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства, балансу та звіту про фінансові результати за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (визначення порядку покриття 

збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
7. Вирішення питань щодо заснування Товариством юридичної осо-

би.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість май-

на або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товари-
ства за 2013 рік, які можуть вчиняться товариством у період з 26 квітня 
2014 року по 25 квітня 2015 року (включно), із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної вартості.

9. Вирішення інших питань.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «дорстрой» на 01.01. 2014 р. (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 502.8 723,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 224.3 220,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 138.9 143,2
Сумарна дебіторська заборгованість 139.7 341.9
Грошові кошти та їх еквіваленти -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -546.8 -415,6
Власний капітал 9.0 140.2
Статутний капітал 337.6 337,6
Додатковий капітал 218,2 218,2
Довгострокові зобов’язання 10.8 16,0
Поточні зобов’язання 483.0 567,4
Чистий прибуток (збиток) -131,2 99,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1350368 1350368
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Для участі у зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі в зборах та голо-
суванні, засвідчених належним чином.

Електронна пошта patdorstroy@ukr.net
генеральний директор пат «дорстрой»  в.п. помьотов

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«дтеК ЗахІденерго»,

місцезнаходження: 79026, Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15, 
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555, (далі також «Товари-
ство») повідомляє про те, що 24 квітня 2014 року о 10:00 за адресою:  
м. львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актова зала, 
1 поверх) відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регла-1. 

менту роботи річних Загальних зборів Товариства.
Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-2. 

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

ства у 2013 році.
Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумка-7. 

ми роботи Товариства у 2013 році.
Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та пра-8. 

вочинів, щодо яких є заінтересованість.
Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», які мають право на 

участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 24 квітня 
2014 року, складається станом на 24 годину 17 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для 
здійснення персонального повідомлення про проведення 24 квітня 2014 
року річних Загальних зборів Товариства – 14 березня 2014 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здій-
снюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 24 квітня 
2014 року з 8:30 до 9:30 за місцем проведення річних Загальних зборів 
Товариства: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна бу-
дівля, актова зала, 1 поверх).

З метою реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необ-
хідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і дові-
реність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Львів, 
вул. Козельницька, 15, кім. 414 у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 
12:00 до 13:00). В день проведення річних Загальних зборів Товариства 
ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загаль-
них зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступ-
ник директора з правових питань ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Галецький 
Василь Теодорович, тел. (032) 239-07-70.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 
або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має 
звернутися за адресою: Україна, місто Львів, вул. Козельницька, 15,  
кім. 414 із письмовою заявою на ім’я Товариства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік 

(тис. грн.) 

 найменування показника
період

Звітний
2013 рік

попередній
2012 рік

Усього активів 6 097 128 5 662 352 
Основні засоби 2 338 133 2 644 408 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 913 689 1 368 947 
Сумарна дебіторська заборгованість 1 015 462 685 275 
Грошові кошти та їх еквіваленти 173 612 195 349 
Нерозподілений прибуток 1 189 236 419 410 
Власний капітал 1 699 766 1 160 336 
Статутний капітал 127 905 127 905 
Довгострокові зобов'язання 869 910 687 788 
Поточні зобов'язання 3 527 452 3 814 228 
Чистий прибуток (збиток) 578 384 23 022 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 790 541 12 790 541 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 683 7 326 

За інформацією звертатися за телефонами: (062) 214-21-80,  
(032) 239-07-70.

наглядова рада пат «дтеК ЗахІденерго»

До відома акціонерів 
ПрАТ СК «Галицька»

приватне аКцІонерне товариСтво 
Страхова КомпанІя «галицьКа»,

що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Ва-
силіянок, 22, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПА-
НІЇ «ГАЛИЦЬКА», які відбудуться 25 квітня 2014 року о 16 годині за 
адресою: 76018, м. Івано-франківськ, вул. василіянок, 22, кімн. 310 
(зал засідань).

Реєстрація учасників проводиться з 15:00 до 15:55 години за міс-
цем проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт) та повноваження представника (для керівників – документ 
про призначення на посаду та витяг із Статуту, у якому визначені по-
вноваження керівника, для інших представників – довіреність на пра-
во участі у зборах).

перелік питань, 
що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів 

згідно з порядком денним:
1. Процедурні питання: затвердження голови та обрання секрета-

ря загальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії, затвер-
дження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 
рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку за 2013 рік.
7. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством про-

тягом 2013 року та попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом періоду до наступних чергових 
загальних зборів.

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

найменування показника
період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 300185 305380
Основні засоби 4172 3795
Довгострокові фінансові інвестиції 16865 16040
Запаси 184 67
Сумарна дебіторська заборгованість 264311 253880
Грошові кошти та їх еквіваленти 14649 32958
Нерозподілений прибуток 112430 89453
Власний капітал 278186 255209
Статутний капітал 8500 8500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 10704 17303
Чистий прибуток (збиток) 22685 42112
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170000 170000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 101 87

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
буде складено станом на 24 годину 21.04.2014 р. за три робочих дні 
до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів 
кожного акціонера.

Матеріали (інформація) щодо порядку денного загальних зборів 
надаються для ознайомлення акціонерам за адресою: 76018,  
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, кімн. 304, у робочі дні з 9-00 
до 12-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів.

Посадовою особою ПрАТ СК «Галицька», відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є Мислюк Василь Іл-
ліч – комерційний директор.

наглядова рада прат СК «галицька»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

приватного аКцІонерного товариСтва 
«виШнІвСьКе СпецІалІЗоване 

ремонтно-БУдІвельне УправлІння»
Шановні акціонери, ПрАТ «ВСРБУ» (Ідентифікаційний код 19405366, 

місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський ра-
йон, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34), надалі – «Товариство», повідом-
ляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 30.04.2014 р. об 11.00 за місцезнаходженням Товариства: 
08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. вишневе, 
вул. ломоносова, 34, кабінет №1 (голови правління товариства).

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 10.00 
до 10.50 години 30.04.2014 р. за місцем проведення Загальних зборів.

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної ко-

місії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

5. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товари-
ства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвер-
дження висновків.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 

2013 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати за 

2013 рік. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспромож-
ним внаслідок виплати дивідендів.

9. Про підтвердження повноважень Правління Товариства.
10. Про зміну власників акцій Товариства.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів (попереднє 

схвалення значних правочинів).
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «вСрБУ» (тис. грн.)

найменування показника 
період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 285,5 282,7
Основні засоби (залишкова вартість) 220,1 221,5
Довгострокові фінансові інвестиції ----- -----
Запаси 40,5 40,5
Сумарна дебіторська заборгованість 15,1 17,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,8 3,6
Нерозподілений прибуток (303,3) (60,5)
Власний капітал ----- -----
Статутний капітал 117,6 117,6
Довгострокові зобов'язання ----- -----
Поточні зобов'язання 432,3 132,0
Чистий прибуток (збиток) (242,8) (27,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 470408 470408
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

----- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхід-
но мати документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення на право 
участі в Загальних зборах, оформлене належним чином (для представни-
ків акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається станом на кінець дня 24.04.2013 р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних 
зборів акціонерів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства – 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Ви-
шневе, вул. Ломоносова, 34, у робочі дні з 9:00 до 17:00, попередньо 
домовившись про зустріч за телефоном: (067) 4030307 (відповідаль-
на особа – Голова правління Соломений Євген Григорович) та/або 
надіславши листа на адресу Товариства з бажаною датою та часом 
зустрічі.

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

голова правління          Соломений Є.г.,
 20.03.2013 р.

прат «КаховСьКий дитячий оЗдоровчий 
таБІр «лІСова КаЗКа» повідомляє про проведення загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться «25» квітня 2014 року о 14-00 за адре-
сою: херсонська обл., м. Каховка, вул. південна, в.

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів  
«24» квітня 2014 року з 13-30 до 14-00.

порядок денний:
Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність то-1. 

вариства за 2013 рік.
Звіт та висновки ревізійної комісії.2. 
Затвердження балансу товариства за 2013 рік.3. 
Затвердження розподілу прибутку за 2013 рік.4. 
Про погашення заборгованості, згідно договорів займу, за рахунок 5. 

майна товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2784,8 3221,2
Основні засоби 2937,5 3215,1
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4,2 5,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,2 0,9
Статутний капітал 288,9 288,9
Чистий прибуток (збиток) -751,7 -1389,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Для участі у зборах, акціонерам необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, що по-
свідчує особу, та довіреність на право участі та голосування у загальних 
зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законодавством порядку. 
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мають 
можливість ознайомитися за адресою: Херсонська обл., м. Каховка,  
вул. Південна, 1-В.

Телефон для довідок: 095 254 75 15.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах: 23.04.2014 р.
дирекція прат «Каховський дитячий оздоровчий табір 

«лісова казка»

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво
«геСта»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГЕСТА»

2. Код за ЄДРПОУ: 36603190
3. Місцезнаходження: 02660, мiсто Київ, Червоноткацька, 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-38-87 207-38-83
5. Електронна поштова адреса: ic@gesta.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.gesta.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Член Наглядової ради, Фролова Тетяна Сергiївна, звiльнена з посади 
члена Наглядової ради ПАТ «ГЕСТА» 20.03.2014 р. (Протокол Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ГЕСТА» вiд 20.03.2014 р.), на посадi перебувала з 
20.04.2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Пiдстава - Рiшення За-
гальних Зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2014 р. Особа не надавала згоди на 
розкриття паспортних данних.

Член Наглядової ради, Максименко Дарiя Леонiдiвна призначена на 
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «ГЕСТА» на пiдставi рiшення Загаль-
них Зборiв акцiонерiв ПАТ «ГЕСТА» вiд 20.03.2014 р. (протокол Загальних 
зборiв акцiонерiв - вiд 20.03.2014 р.) Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: навчання в Київсько-
му Нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка, ТОВ «Комфорт-
Таун», менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. Призначено до наступно-
го переобрання. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних 
данних.

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

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

2. Уповноважений акціонер                                          Норець Г.М.
______________

(підпис)  М. П.
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пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «геСта»
повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

СТВО «ГЕСТА»
2. Код за ЄДРПОУ: 36603190
3. Місцезнаходження: 02660, мiсто Київ, Червоноткацька, 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-38-87 207-38-83
5. Електронна поштова адреса: ic@gesta.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.gesta.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
На чергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ГЕСТА» (протокол вiд 20.03.2014 р.) прийняте рiшення про 
припинення ПАТ «ГЕСТА», шляхом його перетворення у Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «ГЕСТА». Кiлькiсть голосiв «за» - 20 000 000, «про-
ти» - 0. Причина прийняття рiшення – економiчна недоцiльнiсть подальшого 
функцiонування органiзацiйно-правової форми – акцiонерне товариство.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГЕСТА» є пра-
вонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЕСТА». 
Статутний капiтал ТОВ «ГЕСТА» – 20 000 000,00 грн. Передача активiв та 
зобов'язань буде здiйснена шляхом складання Передавального акту та 
затвердження його Загальними зборами Товариства. ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕСТА» здiйснює конвертацiю акцiй на 
письмовi зобов'язання, про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в  
ТОВ «ГЕСТА», що утворюється в результатi перетворення до дня прове-
дення установчих зборiв, але не пiзнiше дати його державної реєстрацiї. 
Акцiї конвертуються з коефiцiєнтом 1 до 1, тобто розмiр частки, яким буде 
володiти учасник в статутному капiталi ТОВ «ГЕСТА» дорiвнюватиме 
сумарнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якими володiв акцiонер в статутному 
капiталi ПАТ «ГЕСТА» на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на участь в загальних зборах, на яких буде затверджено переда-
вальний акт.

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

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

2. Уповноважений акціонер                                           норець г.м.
______________

(підпис)    М. П.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «ІнКант»
повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

СТВО «ІНКАНТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 36603206
3. Місцезнаходження: 02660, мiсто Київ, Червоноткацька, 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-38-87 207-38-83
5. Електронна поштова адреса: hq@inkant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.inkant.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
На чергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «IНКАНТ» (протокол вiд 20.03.2014 р.) прийнято рiшення 
про припинення ПАТ «IНКАНТ», шляхом його перетворення у Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНКАНТ». Кiлькiсть голосiв «за» -  
30 000 000, «проти» - 0. Причина прийняття рiшення – економiчна 
недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-правової форми 
– акцiонерне товариство.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНКАНТ» є пра-
вонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНКАНТ». 
Статутний капiтал ТОВ «IНКАНТ» – 30 000 000,00 грн. Передача активiв та 
зобов'язань буде здiйснена шляхом складання Передавального акту та за-
твердження його Загальними зборами Товариства. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IНКАНТ» здiйснює конвертацiю акцiй на письмовi 
зобов'язання, про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в ТОВ «IНКАНТ», що 
утворюється в результатi перетворення до дня проведення установчих 
зборiв, але не пiзнiше дати його державної реєстрацiї. Акцiї конвертуються 
з коефiцiєнтом 1 до 1, тобто розмiр частки, яким буде володiти учасник в 
статутному капiталi ТОВ «IНКАНТ» дорiвнюватиме сумарнiй номiнальнiй 
вартостi акцiй, якими володiв акцiонер в статутному капiталi ПАТ «IНКАНТ» 
на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загаль-
них зборах, на яких буде затверджено передавальний акт.

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

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

2. Уповноважений акціонер                                                норець г.м. 
______________

(підпис) М. П.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«вепр»

Код за ЄдрпоУ 03118216
(39631, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 22 квітня 2014 року о 7-30 за адре-

сою: 39631, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, 
пат  «вепр», зала їдальні.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 6-45 до 7-15 год. на підставі документу, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24 годину 16 квітня 2014 року. 

порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затверджен-
ня регламенту Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ 

«ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «ВЕПР» за 2013 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

основні показники фінансово – господарської діяльності 
пат «вепр» за 2013 рік (тис. грн.)

найменування показника період
на початок 

звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

Усього активів
Основні засоби 2063 2041,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 389,5 445
Сумарна дебіторська заборгованість 325,3 206
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,8 0,2
Нерозподілений прибуток -760,7 -737,2
Власний капітал
Статутний капітал 421,9 421,9
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 677,0 699,4
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (штук)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

15 13

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39631, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, ПАТ «ВЕПР», кабінет бухгал-
терії.

Відповідальна особа – Директор Пилипенко В.І.
Телефон для довідок: (05366) 5-19-24.

З повагою, директор пат «вепр»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«центральний Спортивний миСливСьКо-

риБальСьКий КлУБ «динамо» 
повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 25 квітня 2014 року будуть проведені річні Загальні 
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Центральний спор-
тивний мисливсько-рибальський клуб «ДИНАМО» (надалі – Товариство). За-
гальні збори акціонерів Товариства розпочнуться 25 квітня 2014 року  
об 11 годині 30 хвилин за київським часом. Місце проведення: м. Київ, 
вул. верхній вал, 72 (4-й поверх, малий зал переговорів). Реєстрація ак-
ціонерів розпочнеться о 10 годині 30 хвилин та закінчиться об 11 годині  
00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 25 квітня 2014 року. Дата складення переліку акціонерів 
для повідомлення акціонерів – 24 березня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1) обрання Голови зборів, Секретаря зборів, персонального складу Лі-

чильної комісії;
2) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Дирекції Товариства, звіту Ревізора;
3) затвердження річного звіту Товариства за 2013 р;
4) розподіл прибутку і збитків Товариства;
5) затвердження договорів (угод), укладених Товариством, схвалення 

майбутніх угод;
6) визначення основних напрямів діяльності Товариства.
7) підтвердження повноважень органів Товариства.
8) Прийняття рішення про ліквідацію Товариства.
9) Обрання ліквідаційної комісії.
10) Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.
11) Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що за-

лишається після задоволення вимог кредиторів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для  

прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні, робочий час, звернувшись з письмовою заявою до 
Товариства (4-й поверх, малий зал переговорів, посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– Генеральний директор Товариства Кондратюк М.В.), а в день проведен-
ня Загальних зборів – також у місці їх проведення.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 рік (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 63,2 441,4
Основні засоби 34,1 315,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 13,9
Сумарна дебіторська заборгованість 3,9 9,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,2 102,1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал -1817,1 -1799,6
Статутний капітал 296,3 296,3
Довгострокові зобов'язання 1607,0 1607,0
Поточні зобов'язання 273,3 634,0
Чистий прибуток (збиток) (17,5) (597,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1185,0 1185,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Наглядова рада приватного аКцІонерного това-
риСтва «КонСЮмерС-СКло-Зоря» (код ЄДРПОУ – 
22555135, місцезнаходження: 35314, Рівненська область, Рівненський 
район, село Зоря, вул. Промислова, 1) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року о 10 го-
дині ранку за адресою: Україна, рівненська область, рівненський ра-
йон, село Зоря, вул. промислова, 1, актовий зал (3-й поверх, к.302).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися 
з 9:30 до 9:55 в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – станом на 24 годину 17 квітня 2014 року.

порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства за 2013 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2013 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2013 р.
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства. 
9. Обрання Ревізора.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 

особу представника акціонера, та довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: вул. Промислова 1, с. Зоря Рівненського району Рівненської 
області, приймальня, у робочі дні з 8-30 до 16-30, а в день проведення 
загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний дирек-
тор Аксель Гільйото. Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) 
загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів. 

довідки за телефоном: (0362) 692-104.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

найменування показника період 2013 рік
звітний попередній

Усього активів 577988 513130
Основні засоби 252013 245120
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 106524 111502
Сумарна дебіторська заборгованість 170904 130524
Грошові кошти та їх еквіваленти 14722 4575
Нерозподілений прибуток -40935 -12589
Власний капітал 415761 444107
Статутний капітал 362007 362007
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 139476 52619
Чистий прибуток (збиток) -28346 -28040
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37119 37119
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) 628 556

Уповноважений наглядової ради                           аксель гільйото

повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних 
зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво
«технореСУрС»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10а, кім. 409), 
код за ЄДРПОУ 33107041, 

повідомляє своїм акціонерам про зміни, що відбулися у порядку 
денному річних Загальних зборів акціонерів (за ініціативи акціонерів, 
що володіють більше ніж 5 % простих акцій товариства), призначених 
на 30.04.2014 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 
буд. 10а, кім. 409.

Перелік додаткових (нових) питань, що виносяться на голосування (по-
рядок денний):

- Відкликання та обрання генерального директора ПрАТ «Техноре-
сурс».

- Відкликання та обрання ревізора ПрАТ «Техноресурс».
Інші питання порядку денного залишаються без змін.
генеральний директор товариства                     м.в. Білошапський

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«алчевСьКий металУргІйний КомБІнат» 

ідентифікаційний код 05441447, місцезнаходження: 94202, Луган-
ська обл., м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4) повідомляє, що в повідомлен-
ні про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених 
на «26» квітня 2014 року о 12-00 годині, яке було опубліковане 
19.03.2014 р. в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» №53(1806), з технічних причин була допущена 
помилка в зазначенні дати складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Просимо вважати вірним:
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

річних Загальних зборах акціонерів: «22» квітня 2014 року станом на 
24-00 годину.

генеральний директор 
пат «алчевський металургійний комбінат»        т.г. Шевченко



53

№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
пат вКІфнвЗт «манУСКрипт»

Публiчне акцiонерне товариство венчурний корпоративний інвестицій-
ний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Манускрипт» (код за 
ЄДРПОУ 33225502; місцезнаходження: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, далі – 
Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 28 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: 22 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 (складеного) капіталу Товариства станом на кінець 2013 року.
Розподіл прибутку, отриманого Товариством. Визначення порядку 12. 

покриття збитків.
Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх роз-13. 

міру.
Затвердження змін до договору про управління активами Товари-14. 

ства, викладених у формі договору в новій редакції.

Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем ак-15. 
тивів Товариства, викладених у формі додаткової угоди або договору в но-
вій редакції.

Затвердження змін до договору з аудитором Товариства, викладе-16. 
них у формі договору в новій редакції.

Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна Товари-17. 
ства та укладення договору з ним.

Зміна найменування Товариства у зв’язку із приведення у відповід-18. 
ність з нормами закону України «Про інститути спільного інвестування».

Обрання членів Наглядової ради Товариства.19. 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-20. 

дення його в новій редакції.
Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.21. 
Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.22. 
Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про по-23. 

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 - Президент ПАТ ВКІФНВЗТ «Ма-
нускрипт» Рибіна Тетяна Юріївна. Довідки за телефоном: (044) 246-68-41.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат вКІфнвЗт «манускрипт» за 2013 р. (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 9461 10208,2
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 7141 213,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2012 9737,5
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 7644 7497,8
Власний капітал 8344 8197,8
Статутний капітал 700 700,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1117 2010,4
Чистий прибуток (збиток) 146 1160,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000 7000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво КиївСьКе автотранСпортне пIдприЄмСтво «УКрпродКонтраКт»
повідомлення про виникнення особливої інформації

 (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство Київ-
ське автотранспортне пiдприємство «Укрпродконтракт»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415608
3. Місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Ревуцького, 56
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/ 569-95-97, 569-95-99
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ilta.ua/ru/centers/revyckogo/
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
прийняття 

рішення

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
посада

прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ юридичної особи

розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6

14.03.2014 звільнено Голова 
правлiння

Марченко Олексiй Васильович СН 261752 13.09.1996 
Залiзничним РУГУ МВС України в 

м. Києвi

0

Зміст інформації: У зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, згiдно рiшення Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради № 
14-03/2014 вiд 14.03.2014) Марченко Олексiя Васильовича звiльнено з посади Голови правлiння з 15.03.2014 року. Перебував на посадi три роки. Iншi 
посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - голова правлiння, директор автосалону. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014 призначено Голова 

правлiння
Марченко Олексiй Васильович СН 261752 13.09.1996 

Залiзничним РУГУ МВС України в 
м. Києвi

0

Зміст інформації: Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради № 14-03/2014 вiд 14.03.2014) Марченко Олексiя Васильовича 
обрано на посаду Голови правлiння з 16.03.2014 року термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - голова правлiння, 
директор автосалону. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

голова правлiння                             марченко олексiй васильович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Жито-
мирСьКий Завод огородЖУвальних Кон-
СтрУКцІй» (код ЄДРПОУ 01413394, місцезнаходження – 10001, 
м. Житомир, вул. Баранова, буд. 89) (надалі – Товариство) повідо-
мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за 
текстом – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2014 року о 
10-00 годині за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, 89 в актово-
му залі заводу. Реєстрація акціонерів та їх представників відбувати-
меться 25 квітня 2014 року з 08-30 до 9-45 за місцевим часом за міс-
цем проведення загальних зборів.

перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання 
(порядоК денний):

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з пи-2. 

тань порядку проведення загальних зборів.
Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття 3. 

рішення за наслідками його розгляду.
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прий-4. 

няття рішення за наслідками його розгляду.
Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прий-5. 

няття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік6. 
Розподіл прибутку Товариства отриманого за результатами ро-7. 

боти в 2013 році.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-8. 

дової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради.9. 

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-10. 
тимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних договорів.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-11. 
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прий-
няття такого рішення.

Учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, пред-
ставникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково нада-
ти документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників 
юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із 
Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження 
керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, 
видану для участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства України). Перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, склада-
ється на 24 годину 18 квітня 2014 року. Акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загаль-
них зборів акціонерів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Жито-
мир, вул. Баранова, буд. 89 в кабінеті бухгалтера з цінних паперів То-
вариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у 
місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Орлова Людмила Іванівна. Телефони для 
довідок: (0412) 427714; 427659.

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

найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 129413 92975
Основні засоби 26573 20163
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 35786 27740
Сумарна дебіторська заборгованість 35979 14714
Грошові кошти та їх еквіваленти 31075 15266
Нерозподілений прибуток 12732 4487
Власний капітал 55185 57557
Статутний капітал 1994 2649
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 74228 34280
Чистий прибуток (збиток) 12732 4487
Середньорічна кількість акцій, шт. 711289 746193
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 359 357

НАГЛЯДОВА РАДА

приватного аКцІонерного товариСтва 
«дУБноБУдматерІали»

(код ЄДРПОУ – 00130671, місцезнаходження – 35602, Рівненська 
область, м. Дубно, вул. Промислова, 11) повідомляє про скликання 
річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
«25» квітня 2014 року об 11.00 год. за адресою: 35602, рівненська 
область, м. дубно, вул. промислова, 11 (клуб заводу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину «18» квітня 2014 року.

порядок денний:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Про затвердження звіту виконавчого органу про результати 3. 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 4. 
рік.

Про затвердження звіту Ревізора за 2013 рік.5. 
Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності 6. 

Товариства за 2013 рік.
Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.7. 
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-8. 

нятися Товариством протягом 2014 року.
Обрання Наглядової Ради.9. 
Обрання Ревізора.10. 

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

найменування показника
період 

Звітний
(2013 рік)

попередній
(2012 рік)

Усього активів 1478,4 1432,2
Основні засоби 1115,8 1144,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 75,1 82,5
Сумарна дебіторська заборгованість 218,3 170,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,9 0,7
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(246,5) (341,1)

Власний капітал 1248,5 1153,9
Статутний капітал 1495,0 1495,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 224,9 278,3
Чистий прибуток (збиток) 94,6 -79,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99665 99665
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

19 18

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загаль-
них зборів – 25 квітня 2014 року з 10.00 год. до 10.50 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: 35602, Рівненська об-
ласть м. Дубно, вул. Промислова, 11, кабінет директора (к. №1) та в 
день проведення загальних зборів акціонерів.

Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – директор Джус Георгій Іванович.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних збо-
рів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: (03656) 4-63-02.

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

директор      джус г.І.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «дерЖавний оЩадний БанК 
УКраїни»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00032129
3. Місцезнаходження емітента: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Укра-

їна, 01001
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса емітента OhonenkoSV@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.oschadnybank.com/ua/about/
reporting_issuer/0220_03_14.php

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення. відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 

2014 року № 70 «Про призначення членів наглядової ради публічного ак-
ціонерного товариства «Державний експортно – імпортний банк України» 
та публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» (оприлюднена на сайтi www.kmu.gov.ua 18.03.2014 р.), у відповідності 
до якого призначено членами наглядової ради публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України»:

ВОЙЦЕХОВСЬКУ Свiтлану Михайлiвну (голова наглядової ради у 
вiдповiдностi до протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рішення 
методом опитування вiд 18 березня 2014 року) - керiвника Апарату 
Прем’єр-мiнiстра України.

КОЦЮБУ Володимира Олександровича - директора департаменту 
фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

ЛIСОВЕНКА Вiталiя Васильовича - заступника Мiнiстра фiнансiв.
ОНИЩЕНКО Ганну Володимирiвну (заступник голови наглядової ради 

у вiдповiдностi до протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення 
методом опитування вiд 18 березня 2014 року) - заступника Мiнiстра 
юстицiї — керiвника апарату.

ПАРАКУДУ Олега Васильовича - першого заступника Мiнiстра Кабiнету 
Мiнiстрiв.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 р. № 304 
«Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Держав-
ний експортно-імпортний банк України» та відкритого акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» (Офіційний вісник України, 
2010 р., № 26, ст. 1037), постанова Кабінету Міністрів України від 26 трав-
ня 2010 р. № 359 «Питання наглядової ради відкритого акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» та публічного акціонерного 
товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (Офіційний 
вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1299), якими було призначено до складу 
наглядової ради АТ «Ощадбанк» Сотуленка Iгора Миколайовича, 
Кушнiренка Олександра Миколайовича, Любченка Костянтина 
Валерiйовича, Рибака Сергiя Олександровича, Харченка Сергiя Iвановича 
відповідно, втратили чинність.

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. За-
значені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
мають, часткою в статутному капіталі не володіють. Відповідно до статті 7 
Закону України «Про банки та банківську діяльність» термін повноважень 
членів наглядової ради державного банку- п’ять років.

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

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

2. в. о. голови правління ______________ д.Б. Кірєєв 
   (підпис) М.П. 20.03.2014

до уваги акціонерів

приватного аКцІонерного 
товариСтва «Страхова КомпанІя 

«УКраїнСьКий фІнанСовий альянС»
25 квітня 2014 року відбудуться чергові Загальні збори акціонерів

Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Український фінансовий альянс»

за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. фрунзе, 1-3, каб. 110 
початок зборів об 11-00. 

порядоК денний
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства 

(лічильної комісії, голови та секретаря зборів).
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, визначення роз-

міру резервного капіталу.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Прав-

ління.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік.

7. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Реві-
зора Товариства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
найменування показника період 

Звітний 
2013 рік

попередній 
2012 рік

Усього активів 17232 17665
Основні засоби 127 162
Довгострокові фінансові інвестиції 543 8149
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 8154 8329
Грошові кошти та їх еквіваленти 8395 610
Нерозподілений прибуток 1839 2201
Власний капітал 16504 16866
Статутний капітал 14665 14665
Довгострокові зобов’язання 612 655
Поточні зобов’язання 116 144
Чистий прибуток (збиток) (362) (768)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1466500 1466500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

1466500 1466500

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

10 10

Реєстрація учасників 25 квітня 2014 року з 10:00 год. до 10:45 год. за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів 
необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіре-
ність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за адресою: Україна, 04080, м. Київ, 
вул.  Фрунзе, 1-3, каб. 110, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 11:00 до 
13:00 години, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх прове-
дення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – т.в.о. Голови Правління Вигівська О.Л. телефон для 
довідок: (044) 377-73-95. т.в.о. голови правління прат «СК «Україн-
ський фінансовий альянс»

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Нива», код за ЄДРПОУ 21318858, 
місцезнаходження: 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул.Індустріальна, 
буд.  1А, які відбудуться 25 квітня 2014 року о 13-00 годині за адресою: 
32300, м. Кам’янець-подільський, вул. Індустріальна, буд. 1а., третій по-
верх, зал засідань. Реєстрація учасників загальних зборів з 12-00 до 12-45 у 
день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (пас-
порт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та до-
кумент, 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 Лічильної комісії загальних зборів. 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності у 2013 році та його затвердження.
4. Звіт Ревізора Товариства по фінансовому 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. Довибори членів Наглядової ради Товариства.

Шановні акціонери прат «нива» !
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7. Розподіл прибутків і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 18 квітня 2014 року. 

З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись, надавши відпо-
відний запит, за адресою: 32300, м.Кам’янець-Подільський, вул.Індустріаль-
на, 1-А, 3-й поверх, кімната №2. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Голова Наглядової ради – Пастух Ю.А.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів 

довідки за телефоном (03849) 5-02-85       наглядова рада товариства
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 3883,4 3916,2

Основні засоби 1010,7 1023,8
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 1697,8 1783,1
Сумарна дебіторська 
заборгованність

375,8 303,1

Грошові кошти та еквіваленти 795,7 806,2
Нерозподілений прибуток -191,2 52,7
Статутний капітал 56,7 56,7
Довгострокові зобов’язання – –
Поточні зобов’язання 234,7 23,6
Чистий прибуток (збиток) -243,9 -257,4
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

5401 5401

Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– –

Численність працівників на кінець періоду 
( осіб)

28 31

приватне аКцІонерне товариСтво 
«енергомонтаЖвентиляцІя»

Код ЄдрпоУ: 25293049, 
Місцезнаходження Товариства: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 

буд.5, літера «Б» 
повідомляє, що 25 квітня 2014 року о 10-00 відбудуться річні загаль-

ні збори акціонерів.
Місце проведення зборів – 01030, м. Київ, вул. Івана франка, буд.5, 

літера «Б», 3-й поверх
перелік питань, 

що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря 
зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів то-
вариства.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

6. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2013 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 
результатами господарської діяльності у 2013 році.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 171864 144592
Основні засоби 11560 13102
Довгострокові фінансові інвестиції 325 175

Запаси 31840 20590
Сумарна дебіторська заборгованість 106627 93391
Грошові кошти та їх еквіваленти 3922 150
Нерозподілений прибуток 47467 40660
Власний капітал 53311 45760
Статутний капітал 5000 5000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 118597 99228
Чистий прибуток (збиток) 7551 7313
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)

186 170

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 25.04.2014 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також 
документ, що підтверджує повноваження представника на участь у за-
гальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із 
всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №403, а в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний ди-
ректор Іщенко М.Ю., тел. (044)235-00-88.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення 
загальних зборів - 22.04.2014 р.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством 
України.

довідки за телефоном (044) 235-00-88

наглядова рада публічного акціонерного товариства «ШахтоБУд-
монтаЖне УправлІння №1», ідентифікаційний код 00180924, яке 
знаходиться за адресою: м. Донецьк, пр. Полеглих Комунарiв, 188, (на-
далі товариство) повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів:24 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: м. Донецьк, пр. Полеглих Комунарiв, 188, 

2-й поверх, кабінет 1
час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2014 року об 

9  год. 00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2014 року о 

9  год. 45 хв.
дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: м. Донецьк, пр. Полеглих 

Комунарiв, 188 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 17 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності 

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

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (визначення порядку покриття 

збитків) Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених зако-
ном. 

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ШахтоБУдмонтаЖне УправлІння №1»
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9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами На-
глядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підпи-
сання від імені Товариства. 

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

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товари-

ства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства. 
13. Внесення змін до Статуту Товариства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-

риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :
 документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 довіреність на право участі у Зборах (для представників юри-

дичних та фізичних осіб)
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
(2013 р.)

Попередній 
(2012 р.)

Усього активів 18 478 32 334
Основні засоби 4 809 3 574
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 744 3 864

Сумарна дебіторська заборгованість 3 964 24 611
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 14
Нерозподілений прибуток - 1 121 120
Власний капітал - 1 103 135
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 19 581 31 064
Чистий прибуток (збиток) 417
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37 800 37 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 206 172

ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки 

до Зборів, відбувається за адресою: м. донецьк, пр. полеглих Ко-
мунарів, 188, у робочі дні с 13 год. до 16 год. в порядку, встановленому 
законодавством, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, – головний бухгалтер- Сослюк Олена 
Олександрівна .

телефони для довідок : (062) 345 04 03, 294 22 81
наглядова рада пат «ШахтоБУдмонтаЖне УправлІння №1» 

Наглядова рада приватного аКцІонерного 
товариСтва «КраСноармІйСьКе автопІд-
приЄмСтво «УКрБУд», ідентифікаційний код 01236070, 
яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, 
вул. Дніпропетровська, буд. 31, (надалі Товариство) повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2014 року о 15 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Красноар-

мійськ, вул. Дніпропетровська, 31
час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2014 року об 

14  год. 00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2014 року о 

14  год. 50 хв.
дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2014 року о 15 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. Крас-

ноармійськ, вул. Дніпропетровська, 31. 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 17 квітня 2014 року.
перелік питань, 

що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності 

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

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2013 рік. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договору з Ревізором Товариства.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

14. Внесення змін до Статуту Товариства.
для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :
 документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 довіреність на право участі у Зборах (для представників юри-

дичних та фізичних осіб)
основні показники

 фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника період
Звітний
2013 р.

попере-
дній

2012 р.
Усього активів 84754 77738
Основні засоби (залишкова вартість) 64270 65651
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6153 4034
Сумарна дебіторська заборгованість 12545 5957
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 57
Нерозподілений прибуток 20022 10945
Власний капітал 66554 57006
Статутний капітал 45088 45088
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 14877 17220
Чистий прибуток (збиток) 9548 9201
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5147016 5147016
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)

841 811

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 85300, Доне-
цька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, буд. 31, перший 
поверх, кабінет «Відділ кадрів», у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, 
встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями То-
вариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – юрисконсульт Познякова О.С.

публічне акціонерне товариство «дніпровець»
(місцезнаходження: Україна, 51840, Дніпропетровська обл., Петриківський 

р-н, с.Миколаївка, вул. Партизанська, 108-а,код ЄДРПОУ – 50593910) 
(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 29 квітня 2014 року об 11 год. за адресою:

51840, дніпропетровська обл., петриківський р-н, с.миколаївка, 
вул.  партизанська, 108-а, приміщення будинку культури.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у за-
гальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів (Украї-
на, 51840, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с.Миколаївка, 
вул.  Партизанська, 108-а, приміщення будинку культури) з 10-00 до 10-45. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 23 квітня 2014р. 
перелік питань, що виносяться на голосування (порядоК денний):

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «днІпровець»
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ня їх повноважень
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2013 р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Розподіл прибутку (порядок та джерела покриття збитків) за 2010 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії
8. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2014р.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у но-

вій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про на-

глядову раду. 
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
12. Про обрання членів Наглядової ради 
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-
риства.

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

Звітний
2013

попередній 
2012

Усього активів  2 464.7 2464.7
Основні засоби  2464.7 2464.7
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -

Нерозподілений прибуток (10 159.6) (10 153.6)
Власний капітал 9 846.5 9 846.5
Статутний капітал - -
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 777.8 2 771.8
Чистий прибуток (збиток) (6) -
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) - -

реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10-00 до 10-45 години.
для реєстрації при собі мати:
- паспорт;
- для представника акціонера-юридичної особи – паспорт, документ, 

який посвідчує обрання на посаду керівника, або довіреність на право учас-
ті в зборах від імені юридичної особи;

- для представника акціонера-фізичної особи – паспорт, нотаріально по-
свідчену або посвідчену уповноваженою особою виконавчого органу това-
риства довіреність на право участі в зборах.

Пропозиції з питань порядку денного слід направляти в письмовій формі 
за адресою:

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с.Єлизаветівка, вул. Хмель-
ницького, 1, ПАТ «Дніпровець», Голові наглядової ради.

З документами, що стосуються питань, внесених до порядку денного, 
акціонери можуть ознайомитися за адресою: Дніпропетровська обл., Петри-
ківський р-н, с.Єлизаветівка, вул.Комінтерна, 33-а, приміщення адмінбудин-
ку .Довідки за телефонами: (05634) 2-31-41

директор

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонер-
не товариСтво «дерЖавний оЩадний 
БанК УКраїни»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00032129
3. Місцезнаходження емітента: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Украї-

на, 01001
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса емітента OhonenkoSV@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.oschadnybank.com/ua/about/
reporting_issuer/20.03.14.php

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення. відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного 

товариства «Державний ощадний банк України» вiд 18 березня 2014 року 
припинено повноваження Подрєзова Сергiя Олександровича як Голови 
Правлiння АТ «Ощадбанк» шляхом звiльнення iз займаної посади з пiдстав, 
передбачених п.1 ч.1 ст.36 КЗпП України, 18 березня 2014 року. Строк пе-

ребування на посадi 2 роки 11 мiсяцiв 07 днiв. Посадова особа згоду на 
розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному 
капiталi не володiє.

Вiдповiдно до Протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» вiд 18 березня 2014 року 
до моменту отримання письмової згоди Нацiонального банку України на 
заступлення Пишним А.Г. на посаду голови правлiння публiчного 
акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» покласти 
виконання обов’язкiв голови правлiння публiчного акцiонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» на першого заступника голови 
правлiння АТ «Ощадбанк» Кiрєєва Дениса Борисовича. Посади якi 
обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 10.2008-10.2010 Генеральний ди-
ректор ТОВ «СЛАВ Менеджмент»; 10.2010-03.2014 перший заступник го-
лови правлiння АТ «Ощадбанк», з 19.03.2014 в. о. голови правлiння 
АТ  «Ощадбанк».

Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. За-
значена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, часткою в статутному капiталi не володiє.

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

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

2. в. о. голови правління ______________ д.Б. Кірєєв 
      (підпис) М.П.  20.03.2014

повІдомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

пат «Універсал Банк»
Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал 

Банк» повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів Банку (нада-
лі  – Загальні збори) відбудуться 25 квітня 2014 року о 10:00 за адресою: 
Україна, 04114, Київ, вул. автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал 
для засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись 
у день проведення Загальних зборів та за адресою: Україна, 04114, Київ, 
вул. Автозаводська, буд. 54/19, на 1-му поверсі, кабінет для переговорів, з 
09.15 годин до 09.45 годин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:
- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повнова-

ження представника акціонера на право участі та голосування на Загаль-
них зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника ак-
ціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного 

законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства Украї-
ни (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином за-
свідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином 
засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, 
яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «Універсал Банк».

2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 
2013  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної 
Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік та 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал 
Банк» за 2013 рік.

пат «УнІверСал БанК»
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4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії ПАТ «Уні-
версал Банк» за 2013 рік.

5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного зві-
ту ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.

6. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.
8. Про виплату дивідендів та їх розмір.
До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть озна-

йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
Порядку денного, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Автозавод-
ська, буд. 54/19, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, кабінет для 
переговорів, та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведен-
ня: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал 
для засідань.

Для ознайомлення із зазначеними документами:
1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на 

право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та за-
конодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її 
належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має по-
вноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали 
або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначен-
ня на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без до-
віреності. 

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акці-
онера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності 
акціонера на акції ПАТ «Універсал Банк» - оригінал виписки про стан рахун-
ку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціо-
нера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для озна-
йомлення.

Документи надаються акціонеру ПАТ «Універсал Банк» та/або його 
представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, про-
тягом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «Універсал Банк» відповідного 
запиту. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціоне-
ру (представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлен-
ня в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового за-
питу. 

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в письмо-
вій формі  згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту 
ПАТ  «Універсал Банк» на адресу: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, 
буд. 54/19.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до скликання Загальних 
зборів.

Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів будуть доведені 
до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідо-
млення не пізніш як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами – Кузьмин Дмитро Миколайович, Член Правління - Дирек-
тор фінансового департаменту ПАТ «Універсал Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних 
зборів можна отримати за тел.: (044) 391-58-54 або за адресою: Україна, 
04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за адре-
сою www.universalbank.com.ua).

основні показники 
фінансово-господарської діяльності пат «Універсал Банк»

(тис.грн.)
найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів  6 571 103 7 012 227
Основні засоби  185 785 136 110
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 80 867 1 726
Сумарна дебіторська заборгованість  566 092 821 902
Грошові кошти та їх еквіваленти 482 469 483 919
Нерозподілений прибуток  -1 527 665 -1 480 751
Власний капітал 546 575 601 039
Статутний капітал 2 050 157 2 050 157
Довгострокові зобов’язання 1 887 326 453 100
Поточні зобов’язання 4 132 120 5 958 088
Чистий прибуток (збиток) 4 395 -272 600
Середньорічна кількість акцій (шт.)  116 267 200 115 612 402
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 058 1138

Застереження: зазначена вище інформація наведена, виходячи з попе-
редніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності 
Банку і може бути скоригована за наслідками проведення незалежного ау-
диту фінансової звітності за 2013 рік. Звертаємо увагу на можливу невідпо-
відність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які будуть ви-
значені після здійснення цього повідомлення та оприлюднені згідно чинного 
законодавства.

З повагою,
Спостережна рада пат «Універсал Банк»

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «Стра-

хова КомпанІя «КаШтан» (місцезнаходження Україна, 
01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37, Код ЄДРПОУ 32071894) 
(надалі Товариство), повідомляє, що 29 квітня 2014 року о 12 годині 
00  хвилин відбудуться Річні загальні збори акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «Страхова компанія «Каштан» за адресою: Україна, 
01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних 

зборів та затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів Това-
риства;

2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду;

3. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду;

4. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду;

5. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Каштан» за 
2013 рік;

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
ПрАТ  «СК «Каштан» у 2013 році.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «СК «Каштан» за 2013 рік (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 426906 279310
Основні засоби 6675 7457
Довгострокові фінансові інвестиції 291809 166518

Запаси 10 11
Сумарна дебіторська заборгованість 67726 41209
Грошові кошти та їх еквіваленти 59217 63249
Непокритий збиток - -
Власний капітал 350468 195514
Статутний капітал 92000 92000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 18143 41373
Чистий прибуток (збиток) 141029 73877
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46000 46000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

43 46

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних збо-
рах, складатиметься 23 квітня 2014 року (станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за 
місцем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. Для реєстрації 
акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. 
Представникам – належно оформлену довіреність.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки Річних загальних зборів та порядку денного за адре-
сою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.Відпові-
дальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан» Мотрук Дми-
тро Якович.

Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.
голова наглядової ради прат «СК«Каштан»  д.я. мотрук 
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приватне аКцІонерне товариСтво «Страхо-
ва КомпанІя «довІра та гарантІя» (код за ЄДРПОУ 
34240804, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксагансько-
го,  105) (далі – Товариство)

повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 25.04.2014 року об 11:00 за адресою: Укра-
їна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства відбудеться 25.04.2014 р. з 09:15 до 10:45 за місцем 
проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Укра-
їна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802. Для реє-
страції, акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів Товариства, крім документа, що 
посвідчує особу, необхідно мати довіреність на право участі та голосуван-
ня на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену 
у відповідності до діючого законодавства.Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціоне-
рів Товариства, - 18.04.2014 р.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним чергових річних Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Затвердження порядку проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових річних Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
4. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5. Розгляд Звіту Генерального директора за 2013 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду Звіту Генерального директора за 2013 рік.
6. Розгляд Звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду Звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річного 

звіту Товариства за 2013 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства з ура-

хуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату 
дивідендів. Затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, перед-
бачених законом. 

9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину - надання фі-
нансової допомоги.

Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного чергових річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства приймаються у письмовій 
формі в порядку, визначеному чинним законодавством України та статутом 
Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу ор-

ганів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: Україна, 01032, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802. Рішення про зміни в 
порядку денному чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
будуть доведені до відома всіх акціонерів Товариства шляхом надіслання 
кожному акціонеру персонального поштового повідомлення не пізніш як за 
10 днів до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, по-
верх 8, оф. 802, у робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, в 
п'ятницю з 09.00 до 16.45, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день про-
ведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у місці 
їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів Товариства з документами є Генеральний директор Товариства Супрун 
Євген Валерійович. Телефон для довідок: +38(044)3930992.

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

найменування показника період
Звітний

2013
попере-

дній
2012

Усього активів 91256 50239
Основні засоби 264 298
Довгострокові фінансові інвестиції 55131 37131
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 707 302
Грошові кошти та їх еквіваленти 27487 11345
Нерозподілений прибуток 57197 22360
Власний капітал 70221 34829
Статутний капітал 11640 11640
Довгострокові зобов’язання 13484 14129
Поточні зобов’язання 7551 1281
Чистий прибуток (збиток) 35392 11091
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 640 11 640
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) 15 9

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор Супрун Євген валерійович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«орфей» (ЄДРПОУ: 21631756) 

Місцезнаходження: 03151 м. Київ, вул. Волинська, 48/50
Правління ПрАТ «ОРФЕЙ» повідомляє, що річні загальні збори акціоне-

рів відбудуться «25» квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: 03151 
м. Київ, вул. волинська, 48/50, адміністративний корпус №1, 2 поверх, 
офіс. № 2. Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде про-
водитись в день проведення зборів 10.10 год. до 10.45 год. за місцем про-
ведення загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі ре-
єстру акціонерів ПрАТ «ОРФЕЙ», і є дійсним на дату проведення зборів, а 
їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного за-
конодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціоне-
рів буде складений станом на 24 годину 21.04.2014 р.

порядоК денний
1. Обрання Голови зборів, секретаря та лічильної комісії зборів. Затвер-

дження регламенту зборів.
2 Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження основних 
напрямків та планів діяльності Товариства на 2014 рік; 

3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність То-

вариства за 2013 рік та затвердження балансу станом на 01.01.2014 рік;
5. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку/затвер-

дження збитку Товариства за 2013 рік.
З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 

денного можна ознайомитися за адресою: 03151 м. Київ, вул. Волин-

ська,  48/50, адміністративний корпус №1, 2 поверх, офіс. № 2. Відповідаль-
на особа Курта П.О. Контактні тел.: (044) 249-98-49; факс: (044) 242-18-48

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 4297,2 4359,6
Основні засоби 3629,4 3801,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7,8 8,5
Сумарна дебіторська заборгованість 652,1 536,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,9 13,4
Нерозподілений прибуток 647,6 502,3
Власний капітал 3354,8 3209,5
Статутний капітал 660,6 660,6
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов’язання 942,4 1150,1
Чистий прибуток (збиток) 145,3 140,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6606 6606
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

21 23

правління прат «орфей» 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



61

№56, 24 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
лІКУвально-оЗдоровчих ЗаКладІв проф-
СпІлоК УКраїни «УКрпрофоЗдоровниця» 
(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 
39/41) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбу-
дуться 25 квітня 2014 року об 11.00 годині в приміщенні Правління 
ПрАТ  «Укрпрофоздоровниця» за адресою: м. Київ, вул. Шота руставе-
лі,  39/41, кімната 503.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «Укрпрофоздоровниця».
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Порядок проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів.

3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпроф-
оздоровниця» за 2013 рік.

4. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2013 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2013 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 
за 2013 рік.

8. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2013 рік та 
затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.

9. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ  «Укрпроф-
оздоровниця» на 2014 рік.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвер-
дження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у новій 
редакції.

11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

12. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». 
Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору 
(контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди 
члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору (контракту) з ним.

13. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними.

15. Про внесення змін до складу комісії з припинення ДП «Підприєм-
ство матеріально-технічного забезпечення» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» 
шляхом приєднання до ДП «Санаторій «Победа» для дітей з батьками» 
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

16. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства від 26.04.2012 №Зб-23/18 «Про внесення змін до рішення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.02.2011 №Зб-20/15 

«Про припинення Дочірнього підприємства «Сільськогосподарське підпри-
ємство «Урожайное» Закритого акціонерного товариства лікувально-
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом 
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогос-
подарське підприємство «Урожайное».

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах 
акціонерів 25 квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10  го-
дині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 
503.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах акціонерів Товариства є 18 квітня 2014 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвід-
чує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відпо-
відно до норм чинного законодавства України.

Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денно-
го річних Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 05 квітня 
2014 року у письмовому вигляді на адресу: а/с 34, м. Київ, 01019.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань по-
рядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцез-
находженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, 
каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річ-
них Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідаль-
на за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних 
зборів: Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Субота Микола 
Васильович.

Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
прат «Укрпрофоздоровниця» за 2013 рік

(тис. грн.)
період

найменування показника звітний попередній
Усього активів 916455 883971
Основні засоби 18147  18850
Довгострокові фінансові інвестиції 805098 787281
Запаси 449  417
Сумарна дебіторська заборгованість 82835  70403
Грошові кошти та їх еквіваленти 2999  167
Нерозподілений прибуток 70586  40031
Власний капітал 885887 854268
Статутний капітал 808464 808464
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 30305  29437
Чистий прибуток (збиток) 50752  21282
Середньорічна кількість акцій (шт.)  16 169 282  16 169 282
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
звітного періоду (осіб)

106 109

наглядова рада прат «Укрпрофоздоровниця».

Шановний акціонер!
публічне акціонерне товариство «Укрмедтех» (надалі - товариство) 

інформує
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2014 року з 17:00 до 17:45
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2014 року о 18:00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04073, Київ, 

московський проспект, буд.21-а, кімната 1. місцезнаходження това-
риства: Україна, 04073, Київ, московський проспект, буд.21-а. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 23 квітня 2014 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

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

Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням: 
Україна, 04073, Київ, московський проспект, буд.21-а, кімната 1, кожно-
го робочого дня з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Директор Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 1641,2 1590.1
Основні засоби (залишкова вартість ) 778,3 869.3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 0.3
Сумарна дебіторська заборгованість 847,4 713.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,5 7.3
Нерозподілений прибуток 620,7 373.0
Власний капітал 820,2 1073.6
Статутний капітал 106,6 106.6
Довгострокові зобов’язання - -

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «УКрмедтех» 
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Поточні зобов’язання 821,0 516.5
Чистий прибуток (збиток) 247,7 213.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2131600 2131600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 12
для участі в Зборах вам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 490-74-53. Акціонери Товариства повинні 

звернутися до депозитарної установи ТОВ «ФІНТАЙМ» та укласти з нею 
договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або 
здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів до 12.10.2014р. не укладе з 
ТОВ  «ФІНТАЙМ» договору про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснить переказ належних йому прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, цінні папери такого власника не будуть враховуватися при визна-
ченні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

ТОВ «ФІНТАЙМ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 
57Б, тел. (044) 581-65-56.

наглядова рада

Наглядова рада приватного аКцІонерного 
товариСтва «донецьКСталь» – металУр-
гІйний Завод», ідентифікаційний код 30939178, яке знаходить-
ся за адресою: 83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 
буд. 122, (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів Товариства (надалі –Збори)

дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 

122, (зала засідань, 2 поверх).
час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 

2014 року об 9 год. 15 хв.
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 

2014 року об 9 год. 45 хв.
дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 83062, Донецька область, м. До-

нецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зала засідань, 2 поверх). 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 18 квітня 2014 року. 
перелік питань, 

що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013 рік з урахуван-

ням вимог, передбачених законом. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру його ви-
нагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 
членами Ревізійної комісії Товариства. 

10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :
 документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 довіреність на право участі у Зборах (для представників юри-

дичних та фізичних осіб)
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо-

митися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 83062, Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 174, четвертий поверх, 
кабінет 413, у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому за-
конодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – директор дирекції з управління власністю На-
дич І.Б.

Телефони для довідок : (062) 332-53-51, 210-10-76 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 12 251 042 12 205 715
Основні засоби (залишкова вартість) 1 864 894 1 813 657
Довгострокові фінансові інвестиції 466 116 460 830
Запаси 1 002 502 1 235 540
Сумарна дебіторська заборгованість 5 911 803 6 406 365
Грошові кошти та їх еквіваленти 294 191 55 234
Нерозподілений прибуток 3 068 300 3 389 298
Власний капітал 3 165 785 3 486 783
Статутний капітал 77 988 77 988
Довгострокові зобов’язання 4 726 277 4 833 441
Поточні зобов’язання 4 726 277 4 833 441
Чистий прибуток (збиток) 79 005 449 631
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 798 845 843 7 798 845 843
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 386 10 483

Примітки: основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за попередній період зазнали зміни у зв’язку з коригуванням фінан-
сової звітності на початок 2013 року 

наглядова рада прат «донецьксталь» - металургійний завод»

Шановний акціонер!
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «маКІївСьКий КоКСохІмІч-

ний Завод»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191106; місцезнаходження: 86106, 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, буд.1)
(далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 

Товариства (далі - Збори).
дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 86106, Донецька область, м. Макіївка, 

вул.  Депутатська, буд.146 (Палац культури, 2 поверх, актова зала). 
час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 

2014 року о 10 год. 00 хв.
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 

2014 року об 11 год. 40 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 86106, Донецька область, м. Макі-

ївка, вул. Депутатська, буд.146 (Палац культури, 2 поверх).
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: станом на 24 годину 18 квітня 2014 року. 

перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання, ЗгІдно З 
порядКом денним:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Това-

риства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «маКІївСьКий КоКСохІмІчний Завод»
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членами Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

14. Внесення змін до Статуту Товариства.
15. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
При реєстрації для участі в Зборах при собі необхідно мати: акціоне-

рам  – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і документ, що підтвер-
джує повноваження представника на участь та голосування на Зборах. 

Ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки до Зборів, відбуватиметься за письмовими запитами 
акціонерів у відповідності до Положення про Загальні збори Товариства у 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8 год. 00 хв. до 12 год. 
00 хв. та з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Товариства: 
86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, буд.1, відділ приватиза-
ції та цінних паперів, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведен-
ня. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор з правового забезпечення та корпоративного управ-

ління Білоусов Ю.М. Телефон для довідок: (06232) 9-13-03. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МКХЗ» (тис. грн.) 

найменування показника період 
звітний  
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.) 

Усього активів 59468 82536
Основні засоби  34633  35026
Довгострокові фінансові інвестиції  1044 1044
Запаси 171 397
Сумарна дебіторська заборгованість  22603 44024
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 17
Нерозподілений прибуток 22784 33995
Власний капітал 38306 51494
Статутний капітал 10706 10706
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 11470 9897
Поточні зобов’язання і забезпечення 9692 21145
Чистий прибуток (збиток) (9859) (540)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 214123789 214123789
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) 75 88

наглядова рада пат «мКхЗ». 

Наглядова рада пУБлІчного аКцІонерного то-
вариСтва «яСинІвСьКий КоКСохІмІчний 
Завод», ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за адре-
сою: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, 
буд. 5, (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів Товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2014 року о 13 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 86110, Донецька область, м. Макіївка, 

вул. Депутатська, 162, Палац культури ПАТ «ЯКХЗ» (актова зала, 1 по-
верх).

час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2014 року об 
11  год. 00 хв.

час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2014 року о 
12  год. 30 хв.

дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2014 року о 13 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 86110, Донецька область, м. Макі-

ївка, вул. Депутатська, 162, Палац культури ПАТ «ЯКХЗ» (актова зала, 
1  поверх).

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 17 квітня 2014 року.

перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2013 році та основні напрямки діяльності Товари-
ства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту.

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

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, розподіл прибутку 
і збитків товариства, затвердження розміру річних дивідендів.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Погодження укладання Товариством договорів, віднесених Стату-

том Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів, які були укла-
дені Товариством з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» відповідно до Протоколів засі-

дання Наглядової Ради №6-1/13 від 26.04.2013 та №1/14 від 31.01.2014, а 
саме:

- договір застави №б/н від 23.07.2013р.;
- договір поруки №б/н від 23.07.2013р.;
- договір застави №б/н від 07.02.2014р.;
- договір поруки №б/н від 07.02.2014р.
для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :
 документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 довіреність на право участі у Зборах (для представників юри-

дичних та фізичних осіб)
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний
2013р.

попере-
дній

2012 р.
Усього активів 2 269 680 2 070 139
Основні засоби (залишкова вартість) 1 501 071 1 565 377
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 167 803 115 708
Сумарна дебіторська заборгованість 562 019 327 304
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 076 1 944
Нерозподілений прибуток 963 935 975 624
Власний капітал 1 493 587 1 560 741
Статутний капітал 83 400 83 400
Довгострокові зобов’язання 163 481 124 050
Поточні зобов’язання 612 612 385 348
Чистий прибуток (збиток) -21 543 67 909
Середньорічна кількість акцій (шт.) 333 598 

680
333 598 

680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 331 3 398

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 86110, 
Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, буд. 5, 1 
поверх, кабінет заст. голови правління з економіки, у робочі дні с 10 год. 
до 15  год. в порядку, встановленому законодавством, статутом та вну-
трішніми положеннями Товариства.Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник 
голови правління з економіки Кас’яненко Н.Т. Телефони для довідок : 
(06232) 98-3-05, 98-4-90 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):
(044) 5864394



64

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

З технічних причин у повідомленні пат «перШий ІнвеСтицІйний 
БанК», опублікованому на стор. 43 у «Відомостях НКЦПФР» № 51 від 
17 березня 2014 року, допущено помилку. Правильним слід вважати на-
ступне повідомлення:  

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«перШий ІнвеСтицІйний БанК»

місцезнаходження якого м. Київ, московський проспект, 6
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-

рів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що відбудуться 18 квітня 
2014 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, московський про-
спект, 6, 2-ий поверх, приміщення пат «перШий ІнвеСтицІйний 
БанК», Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 15 години 00 хвилин до 
15  години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акці-
онерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодав-
ства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 
24 годину 14 квітня 2014 року. 

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕР-

ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень Лічильної комісії 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності 
ПАТ  «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2013 рік. Визначення основних 
напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2014 рік.

5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної 
ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Реві-
зійної комісії.

7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2013 рік, включаючи його дочірнє підприємство, ви-
сновків  аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»  за 2013 рік та 
заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙ-
КЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
за підсумками роботи в 2013 році.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної 
ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

11. Обрання членів та Голови Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами Спостережної ради.

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну 
раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну 
комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правлін-
ня ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

оСновнІ поКаЗниКи 
фІнанСово-гоСподарСьКої дІяльноСтІ

пат «перШий ІнвеСтицІйний БанК» 
тис. грн.

найменування показника Звітний 
період

( 2013 рік )

попередній 
період

( 2012 рік )
Усього активів 1 243 325 883 611
Грошові кошти 240 146 95 963
Кошти в інших банках 3 209  70 666
Кредити та заборгованість клієнтів 831 314 587 768
Основні засоби 33 160 31 514
Усього зобов‘язань 989 624 631 628
Кошти банків 2 78 034
Кошти клієнтів 947 009 513 183
Чистий прибуток (збиток) 549 845
Власний капітал 253 701 251 983
Статутний капітал 230 000 230 000
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23 000 000 23 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

283 303

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ  «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» — м. Київ, Московський про-
спект, 6, 2 поверх, кімната 4, у робочі дні (понеділок — п’ятниця), робочий 
час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення За-
гальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, — Корпоративний секретар, Мусіхіна Олена Олександрівна.

телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.
правління пат «перШий ІнвеСтицІйний БанК» 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
по гаЗопоСтачаннЮ та гаЗифІКацІї «СУмигаЗ»

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ  про проведення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «СУМИГАЗ» призначених на 05.04.2014 року, яке було опу-
бліковане  05.03.2014 року у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» № 44 (1797),  ПАТ СУМИГАЗ» інформує  
про основні показники фінансово-господарської діяльності  товариства  за 
2012 - 2013рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2013р.* 2012р.

Усього активів 479 549 551 804 
Основні засоби 249 445 271 758 
Довгострокові фінансові інвестиції 12 109 - 
Запаси 7 275 10 160 
Сумарна дебіторська заборгованість 109 204 156 163 
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 179 71 697 

Нерозподілений прибуток -60 676 -18 217
Власний капітал 238 626  227 139
Статутний капітал 1 048 1 048 
Довгострокові зобов’язання 36 277  25 991
Поточні зобов’язання 204 646 282 587 
Чистий прибуток (збиток) -39 746  9 332
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 193 436 4 193 436
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

2646 2712

* Попередні дані. Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським ви-
сновком,  буде надана на загальних зборах акціонерів. 

пат «СУмигаЗ » 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):  

 (044) 5864394
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ат «КБ «еКСпоБанК»!

публічне акціонерне товариство «Комерційний банк» «експо-
банк» відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» 
повідомляє про проведення Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 
25 квітня 2014 року о 16-00 годині дня за Київським часом за місцезнахо-
дженням Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Експо-
банк» — 01054, місто Київ, вулиця дмитрівська, буд. 18/24 в 
конференц-залі банку (кімната 305).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах ак-
ціонерів, складається станом на 21 квітня 2014 року 

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах, від-
будеться за адресою та у день проведення загальних зборів з 15.00 до 
15.45 години дня за Київським часом. Для реєстрації необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатко-
во  — доручення (довіреність) на право участі в зборах.

порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів АТ «КБ 

«ЕКСПОБАНК» та вирішення процедурних питань.
2. Обрання членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів АТ «КБ 

«ЕКСПОБАНК».
3. Затвердження річного звіту Правління про підсумки фінансово-

господарської діяльності АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «КБ «ЕКСПО-

БАНК» за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Спостережної Ради АТ «КБ «ЕКС-

ПОБАНК» за 2013 рік.
6. Затвердження фінансового результату діяльності АТ «КБ «ЕКСПО-

БАНК» за 2013 рік.
Затвердження річної фінансової звітності АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» за 

2013 рік та звіту аудитора і висновків про перевірку зовнішнім аудитором 
річної фінансової звітності АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» за 2013 рік.

Вирішення питання про розподіл прибутку і збитків АТ «КБ «ЕКСПО-
БАНК» з урахуванням вимог, передбачених законом, в тому числі і про 
виплату дивідендів.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії, 
Спостережної ради, та звітів наданих Правлінням.

Внесення змін до Статуту АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та затвердження 
Статуту АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» в новій редакції. 

Ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів 
АТ «КБ «Експобанк», власники акцій можуть за місцезнаходженням АТ 
«КБ «Експобанк» у робочі дні та робочий час відповідно до чинного зако-
нодавства України.

Для отримання додаткової інформації, довідок чи подання пропозицій 
щодо порядку денного загальних зборів можна звертатися за місцезнахо-
дженням АТ «КБ «Експобанк» у робочі дні та робочий час відповідно до 
чинного законодавства України.

Детальну інформацію Ви можете дізнатися за нижче вказаним теле-
фоном та місцезнаходженням АТ «КБ «Експобанк», відповідальна осо-
ба — Начальник відділу комплайєнс Юридичного управління — Лащенко 
Євген Валерійович.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ат «КБ «еКСпоБанК»

(тис. грн.)
найменування показника рік

2013 2012
Усього активів  3 658 378 1 898 332
Основні засоби 124 008 81 670
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 50 300 356
Сумарна дебіторська заборгованість  1 707 2 011
Грошові кошти та їх еквіваленти 589 613 363 279
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (124 793) (189 855)
Власний капітал 382 075 317 015
Статутний капітал 404 231 404 231
Довгострокові зобов’язання 1 230 167 901 351
Поточні зобов’язання 2 046 136 679 966
Чистий прибуток (збиток) 65 059 (40 362)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 381350200 287010200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 346 366

телефон для довідок: (044) 482 — 20 — 98.
голова правління
ат «КБ «експобанк»  Ю.І. гетьманенко

приватне аКцІонерне товариСтво 
«меБлева фаБриКа «лагода» 

Прийнято Правлінням ПрАТ «Меблева фабрика «Лагода» відпо-
відно до Протоколу № 20/02/2014 від «20» лютого 2014 року та 
Затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства відповідно до 
Протоколу 24/02/2014 від «24» лютого 2014 року

Шановний акціонер!
Правління Приватного акціонерного товариства «Меблева фабри-

ка «Лагода» (далі — Товариство), код ЄДРПОУ 00275240, юридична 
адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, повідомляє про проведення 
Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особам, які мають 
право на участь у загальних зборах відповідно до переліку акціонерів 
складеного станом на 13.03.2013 року.

Річні загальні збори відбудуться 23 квітня 2014 року о 12:00 год. 
за адресою: 04176, м. Київ, вул. електриків, 23, адміністративна 
будівля літера І, 3-ий поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11:00 до 
11:45 год. за місцем проведення зборів.

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 ко-

місії 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.
Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства, необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — 
паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, прохання звертатися до Голови правління Това-
риства — Татаріна Андрія Євгеновича (відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами) за адресою: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 23, адміністративна будівля Літера А, 1-ий поверх, 
приймальня.

Довідки за телефоном: (067) 137-72-26

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 8392 8426
Основні засоби 2048 2044
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1080 1080
Сумарна дебіторська заборгованість 5261 5261
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6
Нерозподілений прибуток -2904 -2835
Власний капітал 909 978
Статутний капітал 750 750
Довгострокові зобов’язання 871 871
Поточні зобов’язання 6612 6514
Чистий прибуток (збиток) -69 -426
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37500 37500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 12

правління прат «меблева фабрика «лагода»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ 
прат «КиївмаШпоСтачЗБУт»!

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 
акціонерне товариство «Київмашпостачзбут», м. Київ, вул. Петра Са-
гайдачного, 23/4. 

Дата, час та місце для проведення загальних зборів: 28 квітня 
2014 року о 15.00, м. Київ, вул. п.Сагайдачного, 23/4.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 14:40 до 14:55 28 квітня 2014 року. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 22.04.2014 р.

перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства за 2013 рік. 
3. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора за 2013 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

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

ства за 2013 рік.
7. Переобрання органів управління.
8. Затвердження рішень органів управління.
Для реєстрації учасників Загальних зборів необхідно мати: акціо-

нерам — паспорт або інший документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам — паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами щодо питань порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, прохання 
звертатися в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачно-
го, 23/4, 2 поверх, кім. 24 або за тел. (044) 408-0835.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства:

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2898 2826
Основні засоби 216 160
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 24 53
Сумарна дебіторська заборгованість 599 874
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 428
Нерозподілений прибуток -273 -272
Власний капітал 2566 2567
Статутний капітал 2612 2612
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 332 259
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.0689 2.14804

Середньорічна кількість акцій (шт.) 261 168 261 168
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) 16 16

правління прат «КмпЗ»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«поЗняКи–Жил-БУд» 

(надалі — Товариство) повідомляє, що 25 квітня 2014 р. о 15.00 в примі-
щенні за адресою: м. Київ, бул. л.Українки, 30-в, 3 поверх, конференц-зал, 
відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

порядок денний:
1.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу 

голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвер-
дженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2013 р.
3. Затвердження звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 

2013 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Питання про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових до-

говорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 

10. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора). 
11. Призначення та відкликання членів виконавчого органу та інших органів 

Товариства.
12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах акціонерів — 21 квітня 2014 р.
Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах акціоне-

рів, відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства та у день проведен-
ня загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45. Для реєстрації необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково 
довіреність на право участі в загальних зборах акціонерів.

Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо 
порядку денного загальних зборів акціонерів можна звертатися за місцезнахо-
дженням Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова правління А.Р. Каграманян. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ат « поЗняКи–Жил-БУд » (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний

2013
попере-

дній
2012

Усього активів  256338 291955
Основні засоби  21631 16985
Довгострокові фінансові інвестиції  36468 41139
Запаси 163880 195628
Сумарна дебіторська заборгованість  15965 16591
Грошові кошти та їх еквіваленти 176 2245
Нерозподілений прибуток 18007 32035
Власний капітал - -
Статутний капітал 175 175
Довгострокові зобов’язання 142125 62939
Поточні зобов’язання 78099 153528
Чистий прибуток (збиток) 14028 23007
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3500 3500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 85 89

голова правління  а.р.Каграманян

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство 
«Комсомольське автотранспортне підприємство № 15347»; 
1.2.Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство; 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 03399439; 1.4. Місцез-
находження емітента -39800, Полтавська обл., м.Комсомольськ, вул.Пор-
това, 11; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента -(05348) 30686; 
1.6.Електронна поштова адреса емітента — atp15347@mail.ru; 1.7. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації — http://03399439.smida.gov.ua; 1.8. Вид осо-
бливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

2.текст повідомлення
ПАТ «КАП № 15347» повідомляє, що рішенням загальних зборів акці-

онерів від 20.03.2014р.(протокол № 1) звільнено: голова ліквідаційної 

комісії — Грищенко Валентина Василівна, паспорт серії КН № 268626 
вид.29.11.1996р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавськiй обл., 
володіє 1,53% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 
29.11.2013р.; обрано на термін ліквідації: голова ліквідаційної комісії — 
Борщ Сергій Іванович, паспорт серії КН № 425213 вид.20.06.1997р. Авто-
заводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє част-
кою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді військового 
комісара м.Кременчук.

Звільнена та обрана посадові особи непогашеної судимості за корис-
ливі 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. голова ліквідаційної комісії (підпис)   С.І.Борщ     20.03.2014 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КомСомольСьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво № 15347»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«мерКУрІй — V» 

повІдомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерного 

товариства
До уваги акціонерів приватного аКцІонерного товари-

Ства «мерКУрІй — V» місцезнаходження: 71500, Запорізька 
обл., місто енергодар, вул. радянська, буд. 20, код за ЄдрпоУ 
33141790.

Директор ПРАТ «Меркурій-V» повідомляє, що чергові загальні збо-
ри акціонерів ПРАТ «Меркурій-V» відбудуться о 12.00 годині 26 квіт-
ня 2014 року за адресою: 71504, Запорізька обл., м. енергодар, 
вул. радянська, буд. 20 (приміщення адміністрації)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 22 квітня 2014 року.

порядоК денний ЗБорІв  
(перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання):
1. Прийняття рішення з питання порядку проведення зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Розгляд звіту директора Товариства за 2013 рік, прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізора Товариства за 

2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора 
товариства.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства 
за 2013 рік.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства.
7. Внесення змін до Статуту товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності,  

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний 
2013 р.

попере-
дній 2012 

р.
Всього активів 3090,7 3475,3
Основні засоби (залишкова вартість) 2131,4 2497,0
Незавершене будівництво 571,3 669,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 134,7 110,4
Сумарна дебіторська заборгованість 227,6 153,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,0 39,8
Витрати майбутніх періодів 4,7 5,1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

572,5 483,1

Власний капітал 1599,6 1993,6
Статутний капітал 267,4 267,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 651,2 731,2
Чистий прибуток (збиток) 106,2 (526,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26740 26740
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Середньооблікова чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

44 46

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде здійснюватись за 
місцем їх проведення з 11.30 до 11.45 год. Для участі у зборах акціо-
нерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів — паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного 
законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до зборів можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного зборів, за адресою: 71504, Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 16, кв. 120 у робочі дні тижня з 
17.00 до 19.00 години, а в день проведення зборів — також у місці їх 
проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є Шатравка Т.І. 

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, 
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції 
приймаються у строк до 04 квітня 2014 р. (включно).

тел. для довідок (06139) 6-54-24
директор

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
приватне аКцІонерне товариСтво 

«УКраїнСьКо-КанадСьКе СпІльне 
товариСтво «торонто-Київ»

Ідентифікаційний номер 14302294
Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 

будинок 100
(надалі — «товариство»).

цим повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів то-
вариства (надалі — «Загальні Збори») відбудуться 24 квітня 
2014  року за адресою: вулиця червоноармійська, будинок 100, (го-
тель «холідей Інн Київ» зал засідань) м. Київ, Україна.

Початок Загальних Зборів о 14 годині. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) для участі в Загальних Зборах проводиться з 13 до 14 години 
24 квітня 2014 року.

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
2. Про затвердження річного звіту Приватного акціонерного товари-

ства «Українсько-канадське спільне товариство «Торонто-Київ». 
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 

передбачених законом.
4. Про заслуховування звіту Генерального директора Товариства та 

прийняття рішення за його наслідками.
5. Про Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішен-

ня за його наслідками.
6. Про продовження строку повноважень Генерального директора 

Приватного акціонерного товариства «Українсько-канадське спільне това-
риство «Торонто-Київ».

7. Про укладення правочинів спрямованих на виникнення, зміну та 
припинення правовідносин Приватного акціонерного товариства 
«Українсько-канадське спільне товариство «Торонто-Київ», пов?язаних з 
кредитуванням. 

8. Про укладення Товариством правочинів, пов?язаних з управлінням 
Готелем «Холідей Інн Київ».

З матеріалами з питань порядку денного річних Загальних Зборів акці-
онери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця 
Червоноармійська, будинок 100. Посадовою особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор 
Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах — 18 квітня 2014 року.

Акціонери мають право, не пізніше як за 20 днів до дати проведення 
Загальних Зборів, письмово подати свої пропозиції щодо питань порядку 
денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця 
Червоноармійська, будинок 100.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонерам Товариства 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів 
Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загаль-
них Зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареє-
струватися та брати участь у Загальних Зборах, оформлений відповідно 
до вимог чинного українського законодавства.

довідки за телефоном : 8-044-5290704, 8-044-4958547
генеральний директор товариства

петров геннадій анатолійович
основні показники фінансово-господарської діяльності прат «УКСт 

торонто — Київ» (тис. грн.) у 2013 році
найменування показника період 

звітний попередній 

Усього активів    914 579   895 056
Основні засоби    97 592  96 406
Довгострокові фінансові інвестиції    0   510
Запаси   13 170  11 574
Сумарна дебіторська заборгованість    104 799   113 646
Грошові кошти та їх еквіваленти   19 194  24 355
Нерозподілений прибуток   - 199 936   -196 439
Власний капітал   -176 747  -173 250
Статутний капітал   23 189  23 189
Довгострокові зобов’язання   734 292  734 288
Поточні зобов’язання   357 034  334 018
Чистий прибуток (збиток)   - 3 527  -12 992
Середньорічна кількість акцій (шт.)   463 787  463 787
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)   160  153
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТ-
НИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 05422065
3. Місцезнаходження 40020, м.Суми, пр. Курський, 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542245775, 0542245775

5. Електронна поштова адреса vat_avtoremzavod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://sarz.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗА-
ВОД» (надалi за текстом — Товариство) вiд 20 березня 2014 року (Про-
токол № 1/2014) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: 

Відкликано членів Наглядової ради Товариства:
- вiдкликано Голову Наглядової ради Товариства ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ 
КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34239673) з припи-
ненням вiдповiдних повноважень, що не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товари-
ства. На зазначенiй посадi перебувало 2 роки 10 мiсяцiв. 

- вiдкликано секретаря Наглядової ради Товариства Гордiєнка Тiмура 
Валерiйовича з припиненням вiдповiдних повноважень, що володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0003%. Пiдстава: 
прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про 
вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. На зазначенiй посадi 
перебував 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

- вiдкликано члена Наглядової ради Товариства Клюса Сергiя Олек-
сандровича з припиненням вiдповiдних повноважень, що не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства. Пiдстава: прийняття Загаль-
ними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв 
Наглядової ради Товариства. На зазначенiй посадi перебував 2 роки 
10  мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Відкликано членів Ревізійної комісії Товариства:
- вiдкликано Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Гуменюк Оксану 

Миколаївну з припиненням вiдповiдних повноважень, що не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства Пiдстава: прийняття Загаль-
ними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. На зазначенiй посадi перебувала 2 роки 
10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

- вiдкликано члена Ревiзiйної комiсiї Товариства ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОН-
ДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ» з припиненням вiдповiдних повноважень, що 
володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0015. 
Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. На 
зазначенiй посадi перебувало 2 роки 10 мiсяцiв. 

- вiдкликано члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Антонюк Надiю Ми-
колаївну з припиненням вiдповiдних повноважень, що володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0015%. Пiдстава: прийняття 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. На зазначенiй посадi перебувала 2 
роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Обрано членів Наглядової ради Товариства: 
- обрано членом Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕНТАЛ БIЗНЕС», що володiє част-
кою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 79,0539%. Пiдстава: при-
йняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання 

членiв Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради Товариства 
обраний на строк — 3 роки. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товари-
ства (протокол №2/2014 вiд 20 березня 2014 року) члена Наглядової 
ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«РЕНТАЛ БIЗНЕС» обрано Головою Наглядової ради Товариства. 

- обрано членом Наглядової ради Товариства Пересадька Романа 
Iвановича, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Член Нагля-
дової ради Товариства обраний на строк — 3 роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора ТОВ «СУМИ-
КОМУНТРАНС», Голова правлiння ПрАТ «Сумська БД», арбiтражний 
керуючий, що дiє на пiдставi свiдоцтва №1181. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно з рiшенням Наглядової 
ради Товариства (протокол №2/2014 вiд 20 березня 2014 року) члена 
Наглядової ради Товариства Пересадька Романа Iвановича обрано за-
ступником Голови Наглядової ради Товариства. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. 

- обрано членом Наглядової ради Товариства Iваненко Наталiю 
Олександрiвну, що не володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства. Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Член Нагля-
дової ради Товариства обраний на строк — 3 роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор процесуального департа-
менту ТОВ «ЮК «ПРАВОВЕ ПАРТНЕРСТВО». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно з рiшенням Наглядової 
ради Товариства (протокол №2/2014 вiд 20 березня 2014 року) члена 
Наглядової ради Товариства Iваненко Наталiю Олександрiвну обрано 
секретарем Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Обрано членів Ревізійної комісії Товариства:
- обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Ткаченка Дмитра 

Олександровича, що не володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства. Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член 
Ревiзiйної комiсiї Товариства обраний на строк — 3 роки. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: юрисконсульт першої 
категорiї ВАТ «Агротранссервiс», провiдний юрисконсульт 
ТОВ  «КЕРАМIТЕКС». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (прото-
кол №2/2014 вiд 20 березня 2014 року) члена Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства Ткаченка Дмитра Олександровича обрано Головою Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. 

- обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Шаматрiна Євгенiя Ми-
колайовича, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член 
Ревiзiйної комiсiї Товариства обраний на строк — 3 роки. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: фахiвець з юридичних 
питань ТОВ «Сумикомунтранс», переведений на посаду юрисконсульта 
там же, юрисконсульт юрбюро ПАТ «Нафтопроммаш». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. 

- обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Брязкун Ларису 
Михайлiвну, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член 
Ревiзiйної комiсiї Товариства обраний на строк — 3 роки. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер I категорiї 
ТОВ  «СУМИКОМУНСЕРВIС», бухгалтер I категорiї ТОВ «Сумикомун-
транс», бухгалтер I категорiї ТОВ «IСА-ПАК», заступник головного бух-
галтера ПАТ «СУМСЬКИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно з рiшенням 
Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол №2/2014 вiд 20 березня 2014 
року) члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Брязкун Ларису Михайлiвну 
обрано секретарем Ревiзiйної комiсiї Товариства.Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2014

(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «СУмСьКий авторемонтний Завод»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

до уваги акціонерів приватного акціонерного товариства 
«Страхова КомпанІя «рІтейл — СтрахУвання»

ПРАТ «СК «РІТЕЙЛ — СТРАХУВАННЯ» повідомляє про проведення За-
гальних зборів акціонерів товариства, що відбудуться 28.04.2014 р. о 
10.00 годині за адресою: 02081 м. Київ вул. Здолбунівська, будинок 7-д, 
корпус 3

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах про-
водитиметься 28.04.2014 р. за місцем проведення позачергових загальних 
зборів. Початок реєстрації акціонерів о 09.00 годині, закінчення реєстрації 
о 09.45 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачерго-
вих загальних зборах: станом на 24:00 годину 23.04.2014 р.

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

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження (обрання) Голови та секретаря Загальних зборів 

Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства 

та порядку голосування на Загальних зборах Товариства.
4. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

7. Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів ді-
яльності Товариства за 2013 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства. Про визначення порядку 
покриття збитків Товариства.

9. Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності 
Товариства на 2014 рік.

10. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) голови та 
членів Наглядової ради Товариства.

11. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про визначення (встановлення) строку повноважень голови та чле-

нів Наглядової ради.
13. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть уклада-

тись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої 
особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради То-
вариства.

14. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про встановлення строку повноважень голови та членів Ревізійної 

комісії.

17. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть уклада-
тись з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання упо-
вноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізій-
ної комісії Товариства.

18. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань ви-
значення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких пра-
вочинів.

19.Затвердження розміру річних дивідендів та ухвалення рішення про 
розподіл прибутку та збитків Товариства за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

20. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової 
редакції Статуту Товариства.

Для участі у позачергових зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує 
особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства. 

Із документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загаль-
них зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись за адресою: 02081 
м. Київ вул. Здолбунівська, будинок 7-Д, корпус 3(5-й поверх) в робочі дні з 
понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00  год. 
до 14:00 год.)

телефон для довідок: (044) 2-329-329.

показники фінансово-господарської діяльності
прат «СК «рІтейл-СтрахУвання», (тис. грн.)

найменування показника період
За 2013 рік За 2012 рік

Усього активів 14 615 36755.7
Основні засоби та нематеріальні активи 174 458.9
Довгострокові фінансові інвестиції 649 17140.60
Запаси 34 31.3
Сумарна дебіторська заборгованість 548 2451
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 024 9764.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (19 092) 11924.4
Власний капітал 1 810 32319.3,9
Статутний капітал 15 000 15000
Довгострокові зобов’язання 199 134.8
Поточні зобов’язання 8 034 842.6
Чистий прибуток (збиток) (24 182) 94,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

66 60

в.о голови правління 
«Страхова КомпанІя «рІтейл-СтрахУвання»          панівко г.а.

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «рІтейл — СтрахУвання»

 Додатково до публікації Приватного акціонерного товариства 
«Банківська акціонерна страхова компанія» в № 51 «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 17.03.2014 р. 
додаємо таблицю основних показників фінансово-господарської ді-
яльності ПрАТ «Банківська акціонерна страхова компанія»

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

найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 26 318 30 599
Основні засоби 45 42
Довгострокові фінансові інвестиції 0 19
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 26 109 30 289

Грошові кошти та їх еквіваленти 79 158
Нерозподілений прибуток (1 328) 2 910
Власний капітал 26 304 30 542
Статутний капітал 26 406 26 406
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1 2
Чистий прибуток (збиток) (4238) (149 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 290 1 290
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) 4 4

приватне аКцІонерне товариСтво «БанКІвСьКа аКцІонерна Страхова КомпанІя»

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

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «провІдна»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2.  Організаційно — правова фор-
ма емітента: Приватне акціонерне товариство. 1.3 Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента: 23510137. 1.4 Місцезнаходження емітен-
та: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлотський, 25. 1.5 Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (044) 492 18 18. 1.6 Електронна поштова 
адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.7. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.providna.ua 1.8 Вид особливої інформації: відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення:
На річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного то-

вариства «Страхова Компанія «ПРОВIДНА» (далі Товариство), які від-
булися 20 березня 2014 року (Протокол № 1/14), прийнято рішення 
щодо зміни складу посадових осіб, а саме:

1. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Щерби Тетяни 
Іллівни у зв’язку із закінченням строку обрання, згоди на розкриття пас-
портних даних не надала, часткою в статутному капіталі Товариства не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, перебувала на посаді з 30.01.2013р. 

2. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Бурлакової Аг-
несси Вадимівни у зв’язку із закінченням строку обрання, згоди на роз-
криття паспортних даних не надала, часткою в статутному капіталі То-
вариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, перебувала на посаді з 30.01.2013р.

3. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Кривенко Ма-
рини Леонідівни у зв’язку із закінченням строку обрання, згоди на роз-
криття паспортних даних не надала, часткою в статутному капіталі То-
вариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, перебувала на посаді з 30.01.2013р.

На річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова Компанія «ПРОВIДНА» (далі Товариство), які від-
булися 20 березня 2014 року, (Протокол № 1/14 ) прийнято рішення 
щодо зміни складу посадових осіб, а саме:

1. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Щербу Тетяну Іллівну, 
згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, обрана строком на три роки. Посади, які обі-
ймала протягом останніх п’яти років: Начальник Управління податково-
го планування та звітності, Головний бухгалтер.

2. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Бурлакову Агнессу Ва-
димівну, згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в 
статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, обрана строком на три роки. По-
сади, які обіймала протягом останніх п’яти років: начальник Управління 
адміністрування та контролю.

3. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Кривенко Марину Лео-
нідівну, згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в ста-
тутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, обрана строком на три роки. 
Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: директор управлін-
ня методології і контролю Департаменту внутрішнього контролю, ди-
ректор управління методології і контролю Департаменту внутрішнього 
контролю, Керівник Департаменту внутрішнього контролю Правового 
блоку, Керівник Департаменту внутрішнього контролю, Керівник Депар-
таменту внутрішнього контролю (за сумісництвом). 

На засіданні Ревізійної комісії Товариства, що відбулося 20.03.2014 р. 
(Протокол Ревізійної комісії від 20.03.2014 року) прийнято рішення, 
щодо обрання Головою Ревізійної комісії Щерби Тетяни Іллівни, згоди 
на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному капі-
талі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, обрана строком на три роки. Посади, які обі-
ймала протягом останніх п’яти років: Начальник Управління 
податкового планування та звітності, Головний бухгалтер.

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

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

в.о. голови правління  н.в. мовсесян
21.03.14р. 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
пУБлІчного аКцІонерного 

товариСтва 
«аКцІонерний КомерцІйний 

промиСлово-ІнвеСтицІйний БанК»
(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)

Шановні акціонери!
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний 

комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що чергові 
Загальні збори акціонерів банку відбудуться 25 квітня 2014 року о 
12.00 годині за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната а 902 
(актовий зал), 9 поверх

реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30 за міс-
цем проведення Загальних зборів акціонерів

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціо-
нерів банку. 

Дата складення переліку акціонерів — станом на 24.00 
21.04.2014 року

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

акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Звіт Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Акціо-2. 

нерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі — Банк) за 
2013 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.

Звіт Правління Банку за 2013 рік. Прийняття рішень за результата-3. 
ми розгляду звіту.

Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік. Затвердження висновку 4. 
Ревізійної комісії по річній звітності та балансу Банку.

Розгляд висновку зовнішнього аудитора про перевірку річної фі-5. 
нансової звітності Банку за 2013 рік. Затвердження висновку зовнішньо-
го аудитора. 

Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку(збитків) за 2013 рік. 7. 
Про внесення змін до внутрішніх положень Банку. Затвердження 8. 

положень в новій редакції.
Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради 9. 

Банку.
Про обрання членів Наглядової Ради Банку.10. 
Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради Банку. 11. 

Визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами На-
глядової Ради Банку.

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку 
можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час за місцезнаходжен-
ням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепус-
ток — вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Директор з правового забезпечення 
і корпоративного управління Скорупська Людмила Олексіївна. Теле-
фони для довідок: (044)270-51-17, (044)364-65-41, (044)364-65-38, 
(044)364-65-82

для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати до-
кументи, що засвідчують особу, представникам акціонерів — до-
датково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства, представникам акціонерів — юридичних осіб, які 
діють від їх імені без довіреності, — додатково до документів, що 
засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що під-
тверджують їх повноваження.

основні показники діяльності пат «промінвестбанк» (тис.грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 39 737 492 41 193 480 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 170 566 3 036 659
Кошти в інших банках  1 492 865 1 452 059
Кредити та заборгованість клієнтів 28 400 116 29 486 466
Усього зобов’язань 34 353 302 36 161 848
Кошти банків 16 376 358 17 948 454
Кошти клієнтів 13 897 924 13 985 865
Усього власного капіталу 5 384 190 5 031 632
Статутний капітал 8 199 297 5 298 715
Чистий прибуток / (збиток) (2 575 269) 71 431
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(4,36) 0,13

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

(4,36) 0,13

наглядова рада пат «промінвестбанк»
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до уваги акціонерів
приватного аКцІонерного товариСтва «реал»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ», код ЄДРПОУ 
20369032 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів. За-
гальні збори акціонерів будуть проведені 25 квітня 2014 року за адресою: 
83014, м.Донецьк, вул.Ахтирська, буд.8а. Початок Загальних зборів — 1000, 
реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у За-
гальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійсню-
ватися у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 900 
по 950 відповідно до реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 
«18» квітня 2014 р. Особі, що прибула для участі у Загальних зборах акціо-
нерів для реєстрації мати з собою паспорт, уповноваженій особі — додатко-

во доручення, що оформлене відповідно до законодавства України.
порядок денний:

1. Звіт Директора Товариства за 2013 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, зві-

ту Директора, звіту Ревізора. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2014 рік.
8. Про попереднє затвердження значних правочинів, що Товариство має 

намір здійснювати до наступних Загальних зборів акціонерів.

приватне аКцІонерне товариСтво «реал»

приватне аКцІонерне товариСтво «нІфар», 
місцезнаходження: вул. Березанська, 108, м. Ніжин, Чернігівська обл., 

16611, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
25 квітня 2014 р. о 16 годині 00 хв., в актовому залі №1 за адресою: 
м.  ніжин, вул. Березанська, буд. 108. Реєстрація акціонерів здійснювати-
меться 25 квітня 2014 р. за місцем їх проведення, починаючи з 15 години 
30 хв. та триватиме до 16 години 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 21 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів (лічильної комісії, голови 

та секретаря загальних зборів), затвердження регламенту  їх проведення.
2. Про розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Про розгляд звіту правління товариства за 2013 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту ревізора товариства за 2013 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік
6. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік.
7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Про обрання нових членів наглядової ради.
9. Про припинення повноважень голови та членів правління.
10. Про обрання голови та членів правління.
11. Про дострокове припинення повноважень ревізора.
12. Про обрання ревізора.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Ніжин, вул. Бере-
занська, 108, кабінет № 3 заводоуправління, у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) та у робочий час — з 09.00 год. по 16.00 год. ( крім перерви — з 
13.00 год. по 14.00 год.). У день проведення Загальних зборів — також у 
місці їх проведення, за адресою: м. Ніжин, вул. Березанська, буд. 108, 
актовий зал № 1, з 9.00 год. по 15.50 год. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — член наглядової ради Петренко Володимир Ілліч, 
тел.:(04631)4-11-19.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представни-
цтва інтересів акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимо-
гами чинного законодавства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «ніфар» за 2013 рік (тис.грн.)

№ 
п/п

найменування показнику період
Звітний 
2013р.

попере-
дній 2012р.

1. Усього активів   3213 16933
2. Основні засоби 1403 14365
3. Довгострокові фінансові інвестиції 10 343
4. Запаси 1164 1873
5. Сумарна дебіторська заборгованість 538 303
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 62 20
7. Нерозподілений прибуток 91 515
8. Власний капітал 3102 16376
9. Статутний капітал 407 407

10. Довгострокові зобов’язання - -
11. Поточні зобов’язання 110 548
12. Чистий прибуток (збиток) -424 -135
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 47348 47348
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
- -

15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 25 32

наглядова рада товариства

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«Завод СУпУтниК»
(ідентифікаційний код 02970300)

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбу-
дуться 25 квітня 2014 о 14-00 годині за адресою: 04080, місто Київ, 
вул.  межигірська, 82-а, зал №4 адміністративний корпус, 4 по-
верх. 

Реєстрація акціонерів та/або представників відбудеться з 13-00 до 
13-45 в день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення 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: об-

рання робочих органів (голова зборів, секретар зборів, лічильна комісія) .
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту. 

3. Звіт аудитора про перевірку та підтвердження правильності фінан-
сової звітності ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2013 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 
2013  рік.

6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 
2013  рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ«ЗАВОД СУПУТ-
НИК» в 2014 році.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ«ЗАВОД СУПУТНИК»

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
протягом 2014 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами до порядку денного 
за адресою: 04080, місто Київ, вул. Межигірська,82-а, в робочі дні з 
10- 00 до 16-00.

Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів, крім 
того, довіреність на представництво інтересів акціонера та голосування 
на загальних зборах.

голова правління
прат «Завод СУпУтниК»

Бєлявський в.м.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства (тис.грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 17 365 16 745
Основні засоби 16 610 16 318
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 247 225
Сумарна дебіторська заборгованість 424 13
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 189
Нерозподілений прибуток -662 79
Власний капітал 15706 16447
Статутний капітал 826 826
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 659 3039
Чистий прибуток (збиток) -436 6
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 46 42
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами Загальних зборів до 

дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та у день їх проведення за 
юридичною адресою ПрАТ «РЕАЛ»: 83014, м.Донецьк, вул.Ахтирська, буд.8а.

додаткова інформація до звіту директора: (тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 856,1 812,6
Основні засоби 738,2 754,6
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 115,0 53,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,9 4,8
Нерозподілений прибуток 274,5 205,0

Власний капітал 832,7 763,2
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 23,4 49,4
Чистий прибуток (збиток) 69,5 -20,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

наглядова рада прат «реал»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
пУБлІчного  аКцІонерного товариСтва 

«готельно-тУриСтичний КомплеКС 
«ІнтУриСт-ЗаКарпаття» 

Код ЄдрпоУ: 02574001. адреса: Україна, 88005, м. Ужгород, 
пл.  Кирила і мефодія, 5.

Повідомляємо акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ» (на-
далі за текстом — Товариство) про скликання річних Загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року о 11.00 за адресою: Україна, 
88000, м. Ужгород, пл. Кирила і мефодія, 5, 2-й поверх, конференц зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 21.04.2014 р.

порядок денний:
1. Відкликання та обрання лічильної комісії, голови та секретаря збо-

рів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 
2013 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 
2013 рік. Затвердження планів діяльності на  2014 — 2015 роки. 

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

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

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів на 2014-2015 роки (із за-

значенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 2013 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 
найменування показника період

Звітний 
2013

попередній 
2012

Усього активів 19229 19634
Основні засоби 14781 15094
Довгострокові та фінансові інвестиції 2878 2878
Запаси 139 220
Сумарна дебіторська заборгованість 1235 1044
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 392
Нерозподілений прибуток (збиток) (5696) (5705)
Власний капітал 11767 11758
Статутний капітал 3632 3632
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 7462 7876
Чистий прибуток (збиток) 5 (908)
Середньорічна кількість акцій (штук) 14 527 840 14 527 840
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) 21 135
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «25» квітня 

2014 року з 09.00 до 10.45 години дня за адресою: Україна, 88005, м. Ужго-
род, пл. Кирила і Мефодія, 5, 2-й поверх, конференц зал.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); Представни-

кам акціонера (акціонерів) — довіреність на право участі у зборах (оформ-
лену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на об-
говорення позачергових Загальних зборів акціонерів можна за адресою та 
телефоном: Україна, 88005, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5, 3-й по-
верх, 325 к., тел./ф. (0312) 671467. Посадова особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами — Щоголев Павло Володимирович.

правління товариства.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво по 
гаЗопоСтачаннЮ та гаЗифІКацІї «лУБнигаЗ»

(код ЄДРПОУ 05524713, 
місцезнаходження : 37500, Полтавська обл.., м. Лубни,  

вул. Л.Толстого,87)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 28 квітня 2014 р. о 13 годині за адресою: полтавська обл., м. луб-
ни, вул.. л.толстого,87 2-й поверх, кабінет генерального директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 22 квітня 2014 р.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів 28.04.2014р. з 
11-30 до 12-30 год.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів — додатково довіреність на право участі 
у зборах, засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

порядоК денний:
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів товари-

ства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 

товариства.
4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності това-
риства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
рекції товариства.

5. Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2013 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013р., висновки Ревізійної комі-
сії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку товариства (порядку покриття 

збитків) за 2013р.
9. Про вчинення значних правочинів.
Акціонери мають право ознайомитися з документами з питань порядку 

денного за місцезнаходженням товариства у відділі кадрів у робочі дні з 
8:00 до 17:00 год. (перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення 
загальних зборів — у місці їх проведення. Внесення пропозицій до поряд-
ку денного здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного — Ярмош О.А., тел.. для довідок: (05361) 76859 .

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

найменування показника Звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 137541 125368
Основні засоби 88041 84519
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1348 2230
Сумарна дебіторська заборгованість 30693,3 20085
Грошові кошти та їх еквіваленти 9526 10597
Нерозподілений прибуток (збиток) -24014 -23440
Власний капітал 59415 55919
Статутний капітал 601 601
Довгострокові зобов»язання 6073 6562
Поточні зобов»язання 62734,6 53701
Чистий прибуток (збиток) -574 -466
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400533 400533
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 457 444

дирекція товариства 
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 пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ча-
СІвоярСьКий вогнетривКий КомБІнат» по-
відомляє акціонерів Товариства про призначення проведення річних за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», 
що відбудуться 25 квітня 2014 року в м. часів яр о 14ºº годині в палаці 
культури пат «часівоярський вогнетривкий комбінат» (1 поверх, ве-
ликий зал), за адресою: донецька область, місто часів яр, вул. Ком-
сомольська, буд. 3. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства з 10ºº до 
13³º годин.

Право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціоне-
ри, що включені до зведеного реєстру акціонерів станом на 24 годину 
18 квітня 2014 року.

На голосування у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, згід-
но з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, ви-
носяться наступні питання:

порядок денний Загальних зборів акціонерів.
1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
2. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його роз-

гляду. 
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його роз-

гляду. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік та покриття збит-

ків Товариства за 2013 рік. 
5. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2014 рік.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
7. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом ви-

кладення Положення в новій редакції.
8. Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу 

Наглядової ради.
9. Затвердження кошторису Наглядової Ради, умов контрактів з члена-

ми Наглядової ради та умов оплати праці членів Наглядової Ради; призна-
чення особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядо-
вої ради від імені Товариства.

10. Припинення повноважень Ревізійної комісії та вибори нового скла-
ду Ревізійної комісії. 

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних За-
гальних зборів акціонерів.

Акціонерам, які запізнилися на реєстрацію, бюлетені для голосування 
не видаються.

Для реєстрації до участі у зборах необхідно мати при собі паспорт. 
Реєстрація довіреної особи проводиться на підставі доручення, виданого 
відповідно до законодавства України.

З документами щодо питань Порядку денного річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, що відбудуться 25 квітня 2014 року, о 14ºº, до їх 
проведення можна ознайомитися за місцем знаходження Товариства 
(м.  Часів Яр, вул. Комсомольська, буд.1), в юридичному відділі у робочі 
дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами є спеціаліст з корпоративного управління Лісова Тетяна 
Іванівна. Довідки за телефонами: 06274-7-36-77, 06274-7-23-59

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності за попередній 2012 р. та звітний 2013р. періоди

№п/п найменування показників період
попередній 

2012 рік, 
тис. грн.

Звітний 
2013 рік, 
тис. грн.

1 Всього активів 197175 184838
2 Основні засоби 63611 62172
3 Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
4 Запаси 99835 100856
5 Сумарна дебіторська заборгованість 21456 13716
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 3556 1209
7 Нерозподілений прибуток 123129 113026
8 Власний капітал 62649 62649
9 Статутний капітал 499 499

10 Довгострокові зобов´язання 1375 1375
11 Поточні зобов´язання 9524 7289
12 Чистий прибуток (збитки) 362 -9825
13 Середньорічна кількість акцій (шт) 49932453 49932453
14 Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт)
--- ---

15 Загальна сума коштів, які витрачені на 
викуп власних акцій протягом періоду

--- ---

16 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1685 1379

наглядова рада пат «часівоярський вогнетривкий комбінат»

прат «агроКУльтУра»
Прийнято Правлінням ПрАТ «Агрокультур-
ра» відповідно до Протоколу 28/02/2014 від 
28.02.2014 року
та Затверджено рішенням Наглядової 
Ради Товариства відповідно до Протоколу 
№ 04/03/2014 від 04.03.2014 року

прат «агрокультура» (код ЄдрпоУ 23268047) 
повідомляє про проведення загальних зборів

Правління приватного акціонерного товариства «агрокультура» 
(далі — Товариство), код ЄДРПОУ 23268047, місцезнаходження та юри-
дична адреса: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Чмоли, буд. 1, повідо-
мляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, осо-
бам, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до переліку 
акціонерів складеного станом на 19.03.2014 року.

Річні Загальні Збори відбудуться «25» квітня 2014 року о 12:00 год. за 
адресою: 79026, львівська обл., м. львів, вул. чмоли, буд. 1, адміні-
стративний корпус, кім. № 5.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11:00 до 11:45 
год. за місцем проведення зборів.

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 Товари-

ства за 2013 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 

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

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

за 2013 рік.
10. Про обрання Голови Правління та членів Правління Товариства.
11. Про затвердження умов контрактів та укладання контрактів від іме-

ні Товариства з Головою Правління та членами Правління Товариства.
12. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
13. Про укладання Договорів про надання послуг з Головою та члена-

ми Наглядової Ради Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.
15. Про укладення Договорів про надання послуг з Ревізором Товари-

ства.
16. Про затвердження протоколів Наглядової Ради Товариства.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1875,7 2124,1
Основні засоби ( за залишковою вартістю ) 641,0 691,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 434,5 408,4
Сумарна дебіторська заборгованість 790,0 1012,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,3 2,6
Нерозприділений прибуток ( непокритий збиток ) 1641,6 1641,2
Власний капітал 1722,7 1722,3
Статутний капітал 35,8 35,8
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 153,0 401,8
Чистий прибуток ( збиток ) 0,4 36,9
Середньорічна кількість акцій ( шт. ) 143200 143200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб ) 18 22

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт 
та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства, прохання звертатися до Головного бухгалтера Маслюк Марії Ва-
силівни (відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми) за адресою: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Чмоли, буд. 1, 
адміністративний корпус, кім. №5.

Довідки за телефоном: 032-294-85-61
правління прат «агрокультура»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватного аКцІонерного товариСтва 
«ринКовий КомплеКС «нива»,

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32728799,
місцезнаходження — 14030, м. Чернігів, вул. 50 років СРСР, 5),

що відбудуться 29 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: 14030, 
м.  чернігів, вул. 50 років СрСр, 5, кабінет голови правління.

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-

них загальних зборах акціонерів — 23 квітня 2014 року (за три робочих 
дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів у порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів - належним чином оформлене доручен-
ня та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись із матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціоне-
рів, за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. 50 років СРСР, 5, в бухгалтерії в 
робочі дні з 14.00 до 17.00. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — головний бухгалтер Голобурда В.М., тел. (04622) 3-70-66.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА».

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА».

3. Затвердження річного фінансового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» за 2013  рік.

4. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» за 2013  рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» за 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» за 2013 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» за 2013 рік.

8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ринКовий КомплеКС «нива»

правлІння

пУБлІчного аКцІонерного товариСтва 
«БанК перШий»

(місцезнаходження: м.Київ, вул.дегтярівська,48)
Повідомляє, що: 25 квітня 2014 року о 15:00 годині відбудуться річні 

Загальні збори Акціонерів ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» за адресою: м. Київ, 
вул. Шота руставелі, 39-41, кім.215 (11 поверх)

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Банку за 2013 рік.
3. Звіт Спостережної ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Банку за 2013 рік.
6. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку за 2013 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом викладення 

Статуту в новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх Положень ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ».

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

найменування показника період
2013 2012

Усього активів 2 893 810 1 951 295
Грошові кошти та їх еквіваленти 778 058 182 161
Кошти в інших банках 234 644 25 715
Кредити та заборгованість клієнтів 1 310 555 1 151 272
Усього зобов’язань 2 596 777 1 654 090
Кошти банків 347 723 330 514
Кошти клієнтів 1 999 169 1 079 357
Усього власного капіталу та частка меншості 297 033 297 205
Статутний капітал 265 000 265 000
Чистий прибуток/(збиток) банку 1 103 792
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0 0

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

0 0

Реєстрація учасників Загальних зборів Акціонерів буде проводитись 
25 квітня 2014 року з 14:00 години до 14:55 години за київським часом, за 
адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, кім.215 (11 поверх), згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Акці-
онерів, складеному на кінець дня 18 квітня 2014 року. Учасникам Загаль-
них зборів Акціонерів при собі необхідно мати документи, що посвідчують 
особу, представникам акціонерів — паспорт та доручення, оформлене 
згідно з законодавством України. Акціонери чи їх представники можуть 
ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного 
Загальних зборів Акціонерів, в робочі дні з 09:00 до 18:00 (обідня перерва 
з 13:00 до 14:00) до 25 квітня 2014року (включно) за адресою: м.Київ, 
вул. Шота Руставелі, 39-41, кім.213, (11 поверх), відповідальна особа — 
Казун А.І., тел. (044) 590-09-24.

Ліцензія НБУ №140 від 20.10.2011р.
правління пат «БанК перШий»

Шановні акціонери  пУБлІчного аКцІонерного 
товариСтва «КваЗар» (код ЄдрпоУ 14314038) повідомляє-

мо Вас про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться:
1. Дата, час та місце 
проведення загальних 
зборів:

«25» квітня 2014р. о 15 год. 00 хв. за адре-
сою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, 
Головний корпус ПАТ «Квазар», третій по-
верх, кім. № 328.

2. Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах:

«25» квітня 2014р. за адресою Товари-
ства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 
14 год. 55 хв. 

3. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах:

«21» квітня 2014 року 

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

1. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів;
2. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту органів управління 
товариства, затвердження річного звіту 
товариства за 2013 рік; 
3. Розподіл прибутку і збитків товариства 
за 2013 рік;

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

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, 
Головний корпус ПАТ «Квазар», третій 
поверх, кім. № 307, Директор Департа-
менту із захисту корпоративних прав 
Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:30 до 
12:00 на підставі заяви. т. 205-34-56.

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 192 948 197 326 
Основні засоби 77 669 83 434 
Довгострокові фінансові інвестиції 1 526 1 526 
Запаси 32 707 28 380 
Сумарна дебіторська заборгованість 65 128 68 280 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 060 400 
Нерозподілений прибуток - - 
Власний капітал 84 025 92 444 
Статутний капітал 18 034 18 034 
Довгострокові зобов'язання 70 667 80 610 
Поточні зобов'язання 38 256 23 208 
Чистий прибуток (збиток) (8 191) (19 371) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360 673 360 673 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 518 638 

голова правління пат «Квазар»                            г.м.мартинов
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основні показники 

фінансово-господарської діяльності приватного аКцІонерного 
товариСтва «ринКовий КомплеКС «нива»

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

Звітний 
2013 рік

попередній 
2012 рік

Усього активів 44456 44356
Основні засоби 741 811
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 427 257
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 28

Нерозподілений прибуток -21256 -21391
Власний капітал 12840 12705
Статутний капітал 7400 7400
Довгострокові зобов’язання 31097 31097
Поточні зобов’язання 520 555
Чистий прибуток (збиток) 135 (1994)
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) 7 7

наглядова рада товариства

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«вернУм БанК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 36301800
3. Місцезнаходження 02094, м. Київ, проспект Гагарiна 

Юрiя, буд. 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс 044/4559-23-18 044/559-23-18
5. Електронна поштова адреса info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

II. текст повідомлення
19.03.2014 року Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» ( протокол № 12) прийнято наступі 
рiшення:

1) Зняти з Євтушенка Сергiя Олексiйовича тимчасове виконання 
обов’язкiв повноважень за посадою Голови Правлiння ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» з 20 березня 2014 року.

2) Приступити Євтушенку С.О. до виконання обов’язкiв за основною 
посадою Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК».

Євтушенко С.О. на данiй посадi перебував з 20.02.2014р. Не володiє 
часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

3) Покласти обов’язки тимчасового виконання повноважень Голови 
Правлiння ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на Заступника Голови Правлiння При-
чину Сергiя Анатолiйовича з 20 березня 2014 року по 20 квiтня 2014 р. 

Кандидатура Причини Сергiя Анатолiйовича вiдповiдає 
квалiфiкацiйним вимогам ст.42 Закону України «Про Банки i банкiвську 
дiяльнiсть», щодо наявностi вищої економiчної освiти, стажу роботи в 
банкiвськiй системi за вiдповiдним фахом та бездоганної дiлової 
репутацiї. Освiта вища — Донецький державний унiверситет за 
спецiальнiстю «Фiнанси i кредит». Стаж керiвної роботи 17 рокiв. На 
посадi заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» перебуває з квiтня 2013р.

Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: з жовтня 
2008р. — заступник Голови Правлiння ВАТ «Комерцiйний банк «Премiум». 
З листопада 2009р. — радник Голови Правлiння ПАТ «Класик Банк», Ди-
ректор департаменту по роботi з цiнними паперами ПАТ «Класик Банк».

З серпня 2010р. — радник Голови Правлiння, з вересня 2010р. — за-
ступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ «КБ «Союз», з квiтня 2013 
року — заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ «Д-М Банк» 
(нове найменування ПАТ «ВЕРНУМ БАНК).

Зазначена особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
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 згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади Євтушенко Сергiй 
олексiйович

Заступник голови 
правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.03.2014
(дата)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ пат «промтелеКом»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМТЕЛЕКОМ» повідо-

мляє про скликання Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціоне-
рів будуть проведені 28 квітня 2014 року за адресою: м.донецьк, 
вул. овнатаняна, 4, 1-й поверх. конференц-зал початок Загальних 
зборів — 12.00, реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право 
на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних збо-
рах, буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів за місцем їх 
проведення з 11.00 по 11.50 відповідно до реєстру акціонерів, складеного 
станом на 24 годину «22» квітня 2014 р.. Особі, що прибула для участі у 
Загальних зборах акціонерів для реєстрації мати з собою паспорт, уповно-
важеній особі — додатково доручення, що оформлене відповідно до за-
конодавства України.

порядок денний:
1. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії. 
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

9. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2014 рік.
10. Про попереднє затвердження значних правочинів, що Товариство 

має намір здійснювати до наступних загальних зборів акціонерів.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами Загальних зборів: 
• До дати проведення загальних зборів акціонерів — за юридичною 

адресою ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ», 83049, м.Донецьк, вул.Хірургічна, буд.4, 
кімн. №2, приймальня; 

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Єр-
моленко Л.І., ст.інспектор ВК;

• в день проведення Загальних зборів — за місцем проведення Загаль-
них зборів.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності

найменування показника період
Звітний 
2013 р

попередній 
2012 р

Усього активів 14431 15323
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11353 11800
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1018 1454
Сумарна дебіторська заборгованість 1829 1946
Грошові кошти та їх еквіваленти 179 46
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3659 3655

Власний капітал 9659 9655
Статутний капітал 6000 6000
Довгострокові зобов’язання 680 949
Поточні зобов’язання 4092 4719
Чистий прибуток 4 44
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 24000000 22244506
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
звітного періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 138 135

наглядова рада пат «промтелеКом»
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до Уваги аКцІонерІв пат «КвБЗ»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КрЮКІвСьКий вагоноБУдІвний 

Завод»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться 24 квітня 2014 року об 11-00 годині за адресою 
місцезнаходження товариства: 39621, полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул. І.приходька, б.139, приміщення актового залу півскатно-
візкового цеху (3-й поверх) пат «КвБЗ».

реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день 
та за місцем проведення річних загальних зборів, з 09-30 год. до 
10-40 год.

для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно 
надати:

• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (пас-
порт);

• представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене 
згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт);

• представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене 
згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник 
юридичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіре-
ності надається документ (витяг) про його призначення (обрання) на по-
саду, витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної 
особи без довіреності та документ що посвідчує особу представника 
(паспорт).

перелік питань,  
що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів То-

вариства. 
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово — господар-

ської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження 
річної фінансової звітності) за 2013р. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово — гос-
подарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансо-
во — господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 

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

найменування показника період
звітний 
(2013)

попередній 
(2012)

Усього активів 4’348’745 3’885’111
Основні засоби 694’296 657’468
Довгострокові фінансові інвестиції 7’250 7’218
Запаси 1’392’408 1’509’875
Сумарна дебіторська заборгованість 714'126 1’096’009
Власний капітал 2’769’053 2’825’167
Зареєстрований капітал  86 010 86 010 
Довгострокові зобов’язання 298’666 71’070
Поточні зобов’язання 1’281’026 988’874
Чистий прибуток (збиток) (нерозподі-
лений)

339’377 781’593

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

7 865 8 902

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах — 17.04.2014р.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 
годин до 12.00 годин, з дати отримання повідомлення, за адресою Това-
риства, у відділі корпоративного управління, кімната 417 та в день про-
ведення річних загальних зборів Товариства за місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (0536) 769-606, (0536) 769-497.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товари-

ства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного — Голова Правління — директор Товариства Хворост Є.Ф. 
або особа, яка виконує його обов’язки. 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«Івано-франКІвСьКцемент» 

(код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-
Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця) повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів ПАТ «Івано-Франківськцемент» відбудуться 
24.04.2014 року об 11-00 годині в приміщенні Будинку культури 
пат «Івано-франківськцемент» за адресою: 77422, Івано-
франківська обл., тисменицький р-н, с. ямниця.

Реєстрація учасників зборів з 10-00 год. до 10-45 год. в день та за 
місцем проведення зборів.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльнос-

ті за 2013 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства 
у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2013 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Реві-
зійної комісії Товариства.

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

вариства за підсумками роботи в 2013 році.
7. Про затвердження вчинених у 2013 році значних правочинів та 

попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-
вариством у 2014 році

8. Про передачу в заставу АТ «Укрексімбанк» з метою забезпечен-
ня виконання зобов’язань за Генеральної угоди №5405N2 від 
27.12.2005р. майнових прав за контрактами/договорами на придбан-
ня обладнання.

9. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства.

10.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової 
редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на 
підписання нової редакції статуту та проведення її державної реє-
страції.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери 
можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 
77422, с.Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області. 
Довідки за телефоном: (0342) 58-37-32. Відповідальна особа за озна-
йомлення акціонерів з документами — Воробець В. Я.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 17.04.2014р. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково необ-
хідно мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повно-
важення, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

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

найменування показника період
2013р. 2012р.

Усього активів 1 567 035 1 325 058
Основні засоби 1 173 083 610 252
Довгострокові фінансові інвестиції - 15 888
Запаси 200 923 171 027
Сумарна дебіторська заборгованість 23 433 81 509
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 027 1 634
Нерозподілений прибуток 620 178 167 725
Власний капітал 769 394 415 651
Статутний капітал 133 132 133 132
Довгострокові зобов’язання 361 435 591 907
Поточні зобов’язання 797 641 317 500
Чистий прибуток (збиток) 130 297 88 581
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1 331 189 1 331 315
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

100 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

16 -

Чисельність працівників на кінець періоду 1 628 1 647
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ПОВIДОМЛЕННЯ про скликання річних загальних зборів акцiонерiв 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00444010, 
місцезнаходження: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 
буд. 27) 

Наглядова рада ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» повідо-
мляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2014 
року о 10-00 годині за місцезнаходженням товариства в приміщенні 
актового залу. Початок реєстрації 26 квітня 2014 року о 09-00 годині, 
закінчення о 09-45 годині. Для реєстрації акціонерам необхідно 
пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів 
додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що під-
тверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог за-
конодавства. Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів, буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

порядоК денний (перелІК питань, Що виноСятьСя на 
голоСУвання):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних збо-

рів товариства.
4. Звіт голови правління товариства за 2013 рік.
5. Звіт голови наглядової ради.
6. Звіт та висновки голови ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, на-

глядової ради та ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку товариства за підсумками 2013 року.
10. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства та право-

чинів в яких є заінтересованість.
11. Про відкликання членів наглядової ради.
12. Про обрання членів наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

14. Про відкликання членів ревізійної комісії.
15. Про обрання членів ревізійної комісії.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії. 

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

найменування показника період 
звітний 
2013 рік 

попередній
2012 рік 

Усього активів  15667 14555
Основні засоби  9585 9090
Довгострокові фінансові інвестиції  5158 5158
Запаси 952 1001
Сумарна дебіторська заборгованість  3016 2216
Грошові кошти та їх еквіваленти 1458 1113
Нерозподілений прибуток 7282 7253
Власний капітал 13626 13597
Статутний капітал 1137 1137
Довгострокові зобов’язання -------- -----------
Поточні зобов’язання 2041 958
Чистий прибуток (збиток) 29 603
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4549800 4549800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 115 114

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціо-
нери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представ-
ників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та з проектом (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 проведення) шляхом ознайомлення в кабіне-
ті юрисконсульта з відповідними документами та проектом (проекта-
ми) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акці-
онера обов'язково зазначаються найменування акціонера — юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера — фізичної особи, 
кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних 
зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа — Артеменко Іри-
на Павлівна, телефони для довідок — (05446) 2-21-52. У разі невідпо-
відності паспортних даних акціонера даним у обліковому реєстрі влас-
ників цінних паперів, у реєстрації такого акціонера для участі у 
загальних зборах, буде відмовлено.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «охтирСьКий м’яСоКомБІнат

Правління ПрАТ «Конотопське УМБтаА» повідомляє, що чергові загальні збо-
ри акціонерів товариства відбудуться 29 квітня 2014р о 10 годині за адресою: 
м. Конотоп вул. Сумська, 12. Реєстрація учасників з 9.00до 9.50 родини.

порядок денний зборів:
Затвердження річного звіту Товариства.1. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства.2. 
Звіт Наглядової ради товариства та звіт ревізора.3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 4. 

звіту Ревізора.
Відкликання повноважень, членів наглядової ради та обрання членів 5. 

наглядової ради.
Відкликання повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора.6. 
Відкликання повноважень Директора та членів виконавчого органу 7. 

товариства та обрання директора
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

найменування показника 2013 2012
Основні засоби 5,7 780,5

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,3 9,0
Грошові кошти та їх еквіваленти -
Статутний капітал 302,5 302,5 і
Довгострокові зобов’язання 8,5 52,3
Поточні зобов'язання 447,8 258,4
Чистий прибуток ( збиток) -532,4 -62,4
Чисельність 3 5

Реєстр акціонерів буде складено станом на 25 квітня 2014 року. Учасни-
кам зборів при собі мати необхідно паспорт, уповноваженим особам — пас-
порт та доручення на право участі у зборах. З документами з питань по-
рядку денного можна ознайомитися за адресою ПрАТ в робочі дні в робочий 
час в приміщенні приймальні Директора, відповідальний за порядок озна-
йомлення — Директор товариства. Телефон для довідок: 26217. Телефон 
Директора 0677481296.

директор  маленко а.о

прат «КонотопСьКе УмБтаа»

приватне аКцІонерне товариСтво «Снайпер»
повідомляє що Порядок денний (Перелік питань для голосування) за-

гальних зборів акціонерів (оголошення про проведення загальних зборів 
опубліковане у «Відомості НКЦПФР №44 від 05.03.2014 р.), які відбудуть-
ся 8 квітня 2014 року доповнено наступним питанням: 

п.5. відкликання та обрання директора товариства (у зв’язку з за-
кінченням терміну повноважень).

директор

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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(код ЄДРПОУ 20503476) повідомляє про проведення річних загальних 
Зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014р за адресою: Запорізька 
обл. Бердянський р-н с.Луначарське, вул.Космічна,64, актовий зал. Початок 
зборів о 10 годині 00хвилин .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 18 квітня 2014р

порядок денний:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 

2013рік

3. Звіт голови Наглядової ради, та прийняття рішень за наслідками роз-
гляду звіту за 2013рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішень за результата-
ми розгляду за 2013рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 

2013р
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення загальних 
зборів акціонерів, та надання повноважень на укладання значних правочи-
нів.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Шляхово — БУдІвельне УправлІння № 22»

Затверджено рішенням Ліквідаційної комісії
ПрАТ «ВТШФ «Дана» відповідно до Протоколу
№ 12/03/2014 від «12» березня 2014 року

Шановний акціонер!
Ліквідаційна комісія приватного аКцІонерного то-

вариСтва «вироБничо-торгова Швейна фІр-
ма «дана» (далі — «Товариство»), код ЄДРПОУ 00309358, юридич-
на адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 58, повідомляє про проведення 
Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особам, які мають право 
на участь у загальних зборах відповідно до переліку акціонерів складено-
го станом на 18.03.2014 року.

Річні загальні збори відбудуться «24» квітня 2014 року об 12:00 год. 
за адресою: 04176, м. Київ, вул. електриків, 23, адміністративна будів-
ля літера І, 3-ий поверх, зал засідань (кім. 2).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Річних загальні 
зборах акціонерів Товариства відбудеться з 11:00 до 11:45 год. за місцем 
проведення зборів.

порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Річних загальних зборів акціонерів 

Товариства.
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 Ревізійної комісії 

Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ліквідаційної комі-

сії Товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2013 рік (річного звіту та балансу).
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про продовження строку проведення Ліквідації 

Товариства.
Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт 
та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Бажаючим ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства просимо звертатися за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 
23, адміністративна будівля Літера А, 1-ий поверх, приймальня (кім. 1) у 
робочі дні тижня з 14:00 до 17:00 години, а також в день проведення збо-
рів за місцем їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є Голова ліквідаційної комісії — Білашко Юрій 
Володимирович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням 
ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції.

найменування показника прат  втШф 
«дана»

Звітний 
2013 рік

попередній 
2012

Усього активів 266,0 819,0
Основні засоби 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 266,0 820,0
Грошові кошти 0,0 0,0
Власний капітал - -
Нерозподілений прибуток (збиток) -5666 -5112,0
Статутний капітал 4996,0 4996,0
Резервний капітал 816,0 816,0
Поточні зобовязання 120,0 120,0
Чистий збиток 554 636
Середньорічна кількість акцій 616788 616788
Чисельність працівників на кінець періоду 0 0

Довідки за телефоном: (067) 137-72-26
ліквідаційна комісія

прат «втШф «дана»

приватне аКцІонерне товариСтво «ІндБУд»
(код за ЄДРПОУ: 18093516, місцезнаходження: 01013, м. Київ, 

вул. Промислова, 6/Г) (далі –Товариство) повідомляє, про проведення За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 10:00 за 
адресою: 01013, м. Київ, вул. промислова, 6/г (зал засідань). Реєстра-
ція акціонерів та їх представників проводиться з 9:30 до 9:45 за місцем та 
в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх упо-
вноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх 
особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або 
інший документ), що посвідчує його повноваження.

порядок денний:
1. Обрання головуючого на зборах, секретаря зборів, членів лічильної 

комісії.
2. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради То-

вариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фін-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту правління, звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльнос-

ті, балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
8. Прийняття рішення про схвалення, затвердження, визнання легітим-

ними договорів, які були укладені в 2013 році.
9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів якщо ринкова 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, пере-
вищує 25 % вартості активів. Про надання повноважень щодо підписання 
відповідних правочинів протягом 2014-2015 рр.

10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь 

у річних загальних зборах акціонерів Товариства, — 22 квітня 2014 р. Ак-
ціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведен-
ня Зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Промис-
лова, 6/Г (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — також в 
місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами визначений Директор Осінній Дмитро Олександрович. 
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адре-
сою фактичного місцезнаходження Товариства. 

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

найменування показника звітний попередній
Усього активів 121353 15008
Основні засоби 1464 1007
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6274 4141
Сумарна дебіторська заборгованість 10457 7390
Грошові кошти та їх еквіваленти 272 507
Нерозподілений прибуток 3143 2475
Власний капітал 3176 2508
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 118177 12500
Чистий прибуток (збиток) 668 435
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 1875
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 76 62

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні директор осінній д.о.
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основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 1324,9 1496.7
Основні засоби 1066,2 1095.7
Довгострокові фінансові інвестиції - 14,5
Запаси 88,7 102.9
Сумарна дебіторська заборгованість 169,6 282.7
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0.1
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (1614.0) (1605.1)
Власний капітал 1670.9 1670.9
Статутний капітал 164,211 164,211

Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1072,3 1154.4
Чистий прибуток (збиток) (9,0) 29.9
Середньорічна кількість акцій(шт.) 656844 656844
Кількість акцій викуплених протягом року - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 12

Реєстрація учасників зборів відбудеться 24квітня 2014р з 9-00 до 10-00 за 
місцем проведення зборів.. Акціонери товариства можуть ознайомитись з до-
кументами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції в робочі 
дні з 9-00 год до 15-00год за місцем проведення зборів. Тел/факс 06153-92890. 
Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно пред’явити пас-
порт , а представникам акціонерів — доручення на право участі у зборах.

наглядова рада пат «Шляхово-будівельне управління №22»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «БереЗо-
вицьКий КомБІнат «БУдІндУСтрІя» (код за ЄДРПОУ 
05421350; місцезнаходження: 47728, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, 
с.Острів, вул.Промислова, буд.2) повідомляє, що річні загальні збори акці-
онерів пат «Березовицький комбінат «Будіндустрія» відбудуться 
29  квітня 2014 року о 14-00 годині в кабінеті Голови Наглядової Ради в при-
міщенні адміністративного будинку комбінату за адресою: вул.Промисло-
ва,  буд.2, с.Острів, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47728.

Реєстрація учасників зборів з 13-00 год. до 13-45 год. в день та за 
місцем проведення зборів.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та 

затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

2013 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 
2014  році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2013 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2013 році.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради, голови та членів 

Ревізійної комісії.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядо-

вої ради, та обрання осіб, які уповноважуються на підписання таких договорів.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє 

схвалення значних правочинів.
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мо-

жуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 
вул. Промислова, буд.2, с.Острів, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 
47728. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Кізима Л.Ф. Довідки за тел. (0352) 274900, 270469.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 23.04.2014р. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи 
(довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і за-
свідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

найменування показника період
2012р. 2013р.

Усього активів 29048 18086
Основні засоби 6365 7654
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4165 4281
Сумарна дебіторська заборгованість 5186 5596
Грошові кошти та їх еквіваленти 708 40
Нерозподілений прибуток 6489 7293
Власний капітал 15608 16412
Статутний капітал 1067 1067
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13440 1674
Чистий прибуток (збиток) 537 804
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21338540 21338540
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 97 109

Шановні акціонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «агра»

(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. 
Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «28» квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 
49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

порядок денний:
Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товари-1. 

ства.
Про затвердження річних результатів діяльності Товариства. 2. 
Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку ви-3. 

плати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора То-4. 

вариства.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Това-5. 

риства.
Про відкликання та обрання Ревізора Товариства.6. 
Про відкликання та обрання Директора Товариства.7. 
Про вступ до складу учасників Товариства з обмеженою відпові-8. 

дальністю «АВЕРС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37374089, адреса: 49083, Дні-
пропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд.1).

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за 
місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акці-
онерів буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2014 року. 

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його 

представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для 

представників акціонерів:
- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 602 296 574 694
Основні засоби 203 962 207 780
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 385 343
Сумарна дебіторська заборгованість 146 471 196 014
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 598 2 015
Нерозподілений прибуток 2 385 1 957
Власний капітал 275 129 74 666
Статутний капітал 272 537 72 534
Довгострокові зобов'язання 217 586 329 032
Поточні зобов'язання 109 581 170 996
Чистий прибуток (збиток) 460 636
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) 61 48

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в 
день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за 
адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з по-
неділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го — директор Товариства Шершень С.м. 

З повагою, 
директор прат «агра»  Шершень С.м.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56, 24 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акціонерне товариство «Сервіс-побут» повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 
25 квітня 2014року о 10-00годині за адресою: 42700,Сумська обл. 
м. охтирка, вул. Жовтнева 12, в приміщенні бухгалтерії товариства. 
Реєстрація учасників з 9-00год. до 9- 45 год. Реєстрація акціонерів прово-
диться за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 18.04.2014р.

порядок денний загальних зборів прат «СервІС-поБУт»
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів:
- порядок голосування на зборах ( відкрите, бюлетенями);
- про затвердження регламенту проведення загальних зборів товариства.
4.Звіт приватного акціонерного товариства «Сервіс-ПОБУТ» про ре-

зультати фінансово- господарської діяльності за 2013рік . Прийняття рі-
шень за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт наглядової ради Товариства про господарську діяльність товари-
ства за 2013 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.

6.Звіт та висновки ревізора товариства за 2013рік. Прийняття рішень за 
результатами розгляду звіту.

7.Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 
2013 рік.

8.Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Сервіс-ПОБУТ» за 2013рік.
9.Визначення основних напрямків діяльності приватного акціонерного 

товариства «СЕРВІС-ПОБУТ» на 2014 рік.
10.Попередне схвалення про надання повноважень Директору на укладан-

ня та підписання від імені Товариства значних правочинів, щодо яких є заінтер-
есованість, що перевищують 50 і більше відсотків ринкової вартості активів 
товариства. А саме з питань розпорядження ( відчуження ) Договорів поруки, 
Договору (ів) позики, договорів застави та/ або будь-яких інших договорів.

11. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012року та у 
2013році до моменту проведення загальних зборів.

12Приняття рішення про відкликання Голови та членів Наглядової ради 
Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради.

13.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-
нами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами 
наглядової ради.

14.Прийняття рішення про відкликання ревізора товариства.
Обрання ревізора товариства.
15.Припинення товариства шляхом його перетворення у товариство з 

обмеженою відповідальності ( ТОВ).
16.Порядок і строки припинення Товариства.
17.Створення комісії з припинення Товариства.
18.Обрання персонального складу комісії з припинення Товариства.
19. Порядок та строк заявлення вимог кредиторів товариства в зв’язку з 

його припиненням шляхом перетворення.

20.Порядок, строки та ціна випуску акцій акціонерним товариством, дії 
товариства щодо викуплених акцій.

21.Порядок, строк та умови обміну акцій акціонерного товариства на 
частки в статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю.

22. Внесення змін до СТАТУТУ.
23. Затвердити акт безоплатної передачі основних фондів, засобів ви-

робництва та інших матеріальних цінностей особами — акціонерам пропо-
рційно кількості належних їм акцій.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 рік
Найменування показників  Період  Попередній
 Звітний 2013р.  2012р.
 ( тис. грн..)  ( тис. грн..)
Усього активів  887.4  571.7
Основні засоби  383.5  394.8
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  5.0  13.7
Сумарна дебіторська заборгованість  40.9  115.9
Грошові кошти та їх еквівалент  414.5  0.5
Нерозподілений прибуток  41.4  547.3
Власний капітал  -  - 
Статутний капітал  224.5  224.5
Довгострокові зобов’язання  -  212.5
Поточні зобов’язання  31.2 35.1
Чистий прибуток ( збиток) 588.7 56.4
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 1000.0 1000.0
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів та з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го та проектами рішень з порядку денного, можна ознайомитись за місцем 
знаходженням товариства у робочий час та в доступному місці ( м. Охтир-
ка, вул. Жовтнева,12 приміщення бухгалтерії,( 3-й поверх), а в день про-
ведення загальних зборів також в місці проведення загальних зборів акціо-
нерів. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість 
ознайомитись з проектом ( проектами) рішень з питань порядку денного. 
Відповідальний за порядок ознайомлення з документами голова наглядо-
вої ради Шаповалова тетяна Костянтинівна. Для участі в Зборах Вам 
необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу (паспорт) акціонера 
чи його представника; довіреність на право участі у Зборах ( для представ-
ників юридичних та фізичних осіб) оформлену згідно чинного законодав-
ства України. Адреса та телефони для довідок : Україна, 42700, Сум-
ська обл., м.Охтирка, вул..Жовтнева,12 ( 3-й) поверх, приміщення 
бухгалтерії, тел. ( 05446) 2-60-72, м.т. 0666752332.

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

голова наглядової ради прат «Сервіс-поБУт»     т.К.Шаповалова

приватне аКцІонерне товариСтво «СервІС-поБУт» 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Браво тдм»

(код за ЄДРПОУ: 31605015, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Льва 
Толстого/Володимирська, 11/61 літера А) повідомляє, про проведення За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 12.00 год. 
у приміщенні холу за адресою: м. Київ, вул. льва толстого/володимир-
ська, 11/61 літера а. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 22 квітня 2014 року. 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 
в день та за місцем 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 (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово — господар-

ської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту директора.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2013 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
5. Обрання Ревізора
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для прове-

дення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Льва Тол-
стого/Володимирська, 11/61 літера А (бухгалтерія), а в день проведення За-
гальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор — Болкісєва 
Вікторія Вікторівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів прий-
маються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства: м. Київ, 
вул. Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А. Телефон: (044) 246-41-71.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 94,5 80,2
Основні засоби 66,2 50,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 23,1 21,0
Сумарна дебіторська заборгованість 3,8 5,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,4 1,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (103,2) (86,8)
Власний капітал 46,8 63,2
Статутний капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 47,7 17,0
Чистий прибуток (збиток) (103,2) (86,8)
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 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом. директор Болкісєва в.в.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«деКа ІнШУренС»

(код за ЄДРПОУ: 34357846, місцезнаходження: місто Київ, вулиця 
Олеся Гончара/Гоголівська, будинок 76/2, літера А) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
25 квітня 2014 року о 14.00 год. у приміщенні офісу за адресою: 
місто Київ, вулиця олеся гончара/гоголівська, будинок 76/2, лі-
тера а (кабінет 503). Реєстрація акціонерів та їх представників про-
водиться з 13.00 до 14.00 за місцем та в день проведення зборів. 
Телефон: (044) 353 05 29.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 18 квітня 2014 року.

порядоК денний:
1. Про обрання Голови, секретаря, лічильної комісії загальних збо-

рів акціонерів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово — госпо-

дарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та Висновки Ревізора Товариства про підсумки перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного фінансового звіту, балансу за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2013 рік.
6. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2014 

року до моменту проведення загальних зборів акціонерів.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів протягом 

2014 року, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом 2014 року з дати прийняття такого рі-
шення.

8. Надання повноважень Директору Товариства на укладення та 
підписання від імені Товариства значних правочинів, які будуть вчиня-
тися Товариством протягом 2014 року.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: місто 
Київ, вулиця Олеся Гончара/Гоголівська, будинок 76/2, літера А, (кабі-
нет 503), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх 
проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами визначена Начальник управління юридичного супрово-
ду — Бражиненко Аліна Олександрівна. Пропозиції щодо Порядку 
денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного міс-
цезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Упо-
вноважений представник також повинен мати довіреність (або інший 
документ), що посвідчує його повноваження.

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 18931 14945
Основні засоби 0 2
Довгострокові фінансові інвестиції 11911 10911
Запаси 5 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1366 35
Грошові кошти та їх еквіваленти 4332 1031
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1075 1119

Власний капітал 11934 11119
Статутний капітал 10000 10000
Довгострокові зобов’язання 6167 3111
Поточні зобов’язання 770 673
Чистий прибуток (збиток) 11 1073
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000000 40000000
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 8

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законом директор — а.в.Івчатов

приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБнича КомпанІя 

«дІапроф-мед»
(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 03113, м.Київ, 

просп. Перемоги, буд. 68/1, офіс 62) (далі — Товариство) повідомляє 
про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться, 
25 квітня 2014 року о 10 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Світ-
лицького, 35, 2-й поверх, кімната 5.

порядок денний
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 

зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово — господарської ді-

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

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів ді-
яльності, річного балансу Товариства за 2013 рік. 

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

6. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 
передбачених законом.

7. Про ліквідацію Іноземного приватного підприємства «Діапроф» 
ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед».

8. Про створення ліквідаційної комісії та призначення голови лікві-
даційної комісії.

9. Про встановлення порядку та строків ліквідації Іноземного при-
ватного підприємства «Діапроф» ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед».

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, — 18 квітня 
2014 р. Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Това-
риства відбудеться 25 квітня 2014 р. з 9:30 до 9:45 за місцем прове-
дення зборів: 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімна-
та 5. Для участі у зборах необхідно мати: — документ, що посвідчує 
особу учасника зборів; — представникам акціонерів — додатково до-
віреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у 
відповідності до діючого законодавства. 

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за місцезнаходжен-
ням товариства, а в день проведення Загальних зборів — також у 
місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами визначений Голова Правління. Пропозиції щодо 
Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактич-
ного місцезнаходження Товариства. телефон: (044) 433-03-00.

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

найменування показника період
звіт-

ний 2013
попере-

дній 2012
Усього активів 16 041 20 805
Основні засоби 1 096 1 155
Довгострокові фінансові інвестиції 30 30
Запаси 6 025 6 029
Сумарна дебіторська заборгованість 5 533 12 195
Грошові кошти та їх еквіваленти 615 524
Нерозподілений прибуток 8 357 11 163
Власний капітал 8 540 11 346
Статутний капітал 146 146
Довгострокові зобов’язання 220 0
Поточні зобов’язання 6 322 1 355
Чистий прибуток (збиток) (2801) 2 242
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 640 14 640
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) 91 89

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
коном: голова правління а.І.Софронов
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво «Крим-93»
(код ЄДРПОУ 21485757, місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Мали-

новського, 5) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 25 квітня 2014 року о 12.00 год. у приміщенні холу за адре-
сою: м. Київ, вул. мішина, 3 оф.308. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення 
зборів. Телефон: (044) 246-21-56.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18 квітня 2014 року.

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2 Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 

2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
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 2013р.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть бути вчиненими протягом одного року, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013р.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Мі-
шина, 3 оф.308 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — 
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначений Головний бухгалтер — Величко 
Ольга Олександрівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних збо-
рів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), на 
право участі в загальних зборах, що посвідчує його повноваження, оформ-
лене згідно чинного законодавства.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1727,9 1855,7
Основні засоби 1679,4 1761,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 41,3 84,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,6 3,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1337,4 -1212,1
Власний капітал 1718,6 1843,9
Статутний капітал 3055,0 3055,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 0,0 5,8
Чистий прибуток (збиток) -125,3 -151,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1222000 1222000
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

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом голова правління п.п. тесленко

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«оБУхІвСьКа райСІльгоСпхІмІя»

(код за ЄДРПОУ 05489230, місцезнаходження Київська обл., м. Обухів, 
вул. Калініна, 57) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 24 квітня 2014 року о 10-00 год. у приміщенні бухгалте-
рії за адресою: Київська обл., м. обухів, вул. Калініна, 57. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в 
день проведення зборів. телефон: (04572) 5-01-44.

порядоК денний
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-

рів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товари-

ства за 2013 рік, завдання на 2013р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт, висновок Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Голови правління.
8. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової ради.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 17 квітня 2014 року. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Калініна, 57, (бухгалтерія), 
а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Від-
повідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визна-
чений Голова Правління Кіянченко І.І. Пропозиції щодо Порядку денного 
Загальних зборів приймаються за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. 
Калініна, 57, (бухгалтерія). 

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3730,0 3729,1
Основні засоби 2906,3 2992,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 108,5 107,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток (збиток) -1597,9 -1595,2
Власний капітал 3721,0 3723,7
Статутний капітал 2198,7 2198,7
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 9,0 5,4
Чистий прибуток (збиток) -2,7 4,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8794908 8794908
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) 2 2
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом голова правління Кіянченко І.І.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Тернопiльський молокозавод»

1.2 Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

30356917

1.4 Місцезнаходження емітента 46010, м. Тернопiль, Лозовець-
ка, 28

1.5 Міжміський код, телефон та факс 
емітента

0352-56-12-01 0352-56-12-01

1.6 Електронна поштова адреса 
емітента

30356917@afr.net.ua

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

www.molokia.com.ua

1.8 Вид особливої інформації Рішення емітента про утворен-
ня, припинення його філій, 
представництв

2. текст повідомлення
Протоколом Правлiння Товариства № 1 вiд 20.03.2014 р. прийнято 

рiшення про припинення (лiквiдацiю) фiлiї «Волочиськ-молоко»приватного 
акцiонерного товариства «Тернопiльський молокозавод» у зв’язку з 
вiдсутнiстю виробничої необхiдностi у використаннi (мiсцезнаходження: 
вул. Шкiльна, 2А, с. Тарноруда, Волочиський район, Хмельницька область, 
iдентифiкацiйний код: 26381620), яка виконувала такi функцiї: забезпечен-
ня сировиною ПрАТ «Тернопiльський молокозавод».

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

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством.

голова правлiння  в.в. Ковальчук»

приватне аКцIонерне товариСтво «тернопIльСьКий молоКоЗавод»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СІрІУС-БУд»

(код за ЄДРПОУ: 32732654, місцезнаходження: м.Київ, Теодора Драй-
зера, 21-А) повідомляє, що 25 квітня 2014 року о 10.00 відбудуться поза-
чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, теодора драйзера, 
21-а (бухгалтерія). Реєстрація акціонерів та їх представників проводить-
ся з 9.00 до 9.45 за місцем та в день проведення зборів.

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт Директора про результати фінансово — господарської діяльнос-
ті Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директора.

3. Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту ревізійної комісії.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства та 
збитку за 2013 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 18 квітня 2014 року. Акціонери можуть ознайомиться з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 за адресою: м.Київ, Теодора Драйзера, 21-А (бухгалтерія), а в день 
проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідаль-
ним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Ди-
ректор. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються 
за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації ак-
ціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати 
документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також 
повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повно-
важення. телефон для довідок: (044) 484-64-01.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 76491,00 82350,0
Основні засоби 73338,00 77156,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,00
Запаси 0,0 0,00
Сумарна дебіторська заборгованість 2909,0 3726,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 54,0 76,00
Нерозподілений прибуток 818,0 326,00
Власний капітал 69509,0 81132,0
Статутний капітал 28506,0 28506,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,00
Поточні зобов’язання 6982,0 1218,0
Чистий прибуток (збиток) 492,0 130,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0,00

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 31

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: ди-
ректор Щербина І.м.

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«СУМИ-НАДРА»
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ емітента: 23818944.
місцезнаходження емітента: 40019, м. Суми, пров. Кленовий, 15
міжміський код, телефон та факс емітента: 050-307-78-84
електронна поштова адреса: zat_23818944@aft.org.ua
вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
текст повідомлення

Звільнено 14.03.2014 року (Згідно рішення загальних зборів акціонерів 
від 14.03.2014 року) з посади директора — Ткачова Костянтина Яковича 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа 
не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава для звільнення — влас-
не бажання та закінчення терміну на який особа обиралася. На посаді ди-
ректора перебував з 2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.

призначено 14.03.2014 року (Згідно рішення загальних зборів акціоне-

рів від 14.03.2014 року) на посаду директора Ткачову Мілена Костянтинівну 
(паспорт МА 700268, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сум-
ській області 19.08.1999 року). Посадова особа володіє часткою в статутно-
му капіталі в розмірі 25 %. До призначення на посаду працювала з 2008 р. 
на посаді директора ЗАТ «СУМИ-НАДРА», а з 2011 року знаходилась у де-
кретній відпустці. Особу призначено стоком на 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. 

Рішенням загальних зборів акціонерів від 14.03.2014 року також пере-
обраний на посаду ревізора Синиця олександр леонідович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), який перебуває на цій по-
саді з 2011 року. Особу обрано строком на наступні 3 роки. Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 3,9 %. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Інформація про зміни в складі посадових осіб (дата вчинення дії 
14.03.2014 р.) розкрита несвоєчасно з технічно-організаційних причин, а 
саме через тимчасову відсутність технічних можливостей та неузгодже-
ність дій виконавців при зміні посадових осіб. 

директор прат «СУми-надра»  ткачова м.К.

 приватне аКцІонерне товариСтво «СУми-надра»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «гранІт»
повідомляє, що загальні збори акціонерів ПАТ «ГРАНІТ» відбудуться 

24 квітня 2014 року о 14-й годині, за адресою: м. макіївка, смт. Кринич-
на, пат «гранІт» (конференц-зал)

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів 

акціонерів ПАТ «Граніт».
2. Звіт правління ПАТ «Граніт» про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності товариства на 2014 рік. 

3. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік
4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПАТ «Граніт» 

за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «Граніт» у 2013 році.
7. Переобрання членів Наглядової ради
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання 
від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій. 

Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення 
зборів з 13.00 до 13.50. Для участі у зборах необхідно мати документ, який 
посвідчує особу, доручення на право участі в зборах для представників 
акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 18.04.2014 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів, та проектами рішень акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за письмовою заявою у робочі дні з 
9.00 години до 12.00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 
86183, Донецька область, м. Макіївка, смт. Кринична, ПАТ «Граніт». Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Гулак Сергій Анатолійович, тел. (0623) 28-11-06, (062) 332-02-56. У день 
проведення Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитись з докумен-
тами також у місці їх проведення. 

довідки по телефонам: (062) 332-02-56, (0623) 28-11-01, 28-11-06
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

найменування показника перІод (тис. грн.)
попередній 

2012 р. 
(мСфЗ)

Звітний 
2013 рік
(мСфЗ)

Усього активів 18337 19668
Основні засоби 7455 5867
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 8669 7652
Сумарна дебіторська заборгованість 838 5476
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 52
Нерозподілений прибуток 5059 5059
Власний капітал 8480 7790
Статутний капітал 38 38
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9328 11696
Чистий прибуток (збиток) (39) 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 757680 757680
Чисельність працівників на кінець періоду 192 153
Забезпечення наступних виплат та платежів 529 182
Викуп власних акцій протягом року штук 0 0
Викуп власних акцій протягом року сума 0 0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУдІвельна фІрма «Старатель»

(код за ЄДРПОУ: 13682121, місцезнаходження: 02068, м.Київ, 
вул. Анни Ахматової, 5) повідомляє, про проведення Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 12.00 год. у примі-
щенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. анни ахматової, 5. Реє-
страція 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 
посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати 
довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження, 
оформлене згідно чинного законодавства.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 

зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, основних 
напрямків діяльності товариства на 2014р. та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

3. Звіт та Висновки Ревізора Товариства про підсумки перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2013 рік. 

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22 квітня 2014 року. Акціонери можуть ознайомиться з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 в кабінеті Генерального директора за адресою: м.Київ, вул. Анни 
Ахматової, 5, а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх 
проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами визначений Генеральний директор — Твердохліб Володимир 
Володимирович. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів 
приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. 
телефон: (044) 570-99-98.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 7710,6 7699,7
Основні засоби 1828,0 1894,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 310,1 246,1
Сумарна дебіторська заборгованість 5170,3 5380,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 18,2 16,6
Нерозподілений прибуток 5034,9 5037,2
Власний капітал 5058,1 5060,4
Статутний капітал 11,3 11,3
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 2652,5 2639,3
Чистий прибуток (збиток) 0,6 38,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000 3000
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) 6 9

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законом генеральний директор твердохліб в.в.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«червоний маК»

(код ЄДРПОУ: 19116461, місцезнаходження: 02166, м. Київ, пр-т Ліс-
ний, 39) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 25 квітня 2014 року о 12.00 год. у приміщенні холу за адре-
сою: м. Київ, вул.мішина, 3 оф.308. Реєстрація акціонерів та їх 
представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведен-
ня зборів. Телефон: (044) 246-21-56.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18 квітня 2014 року.

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

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 правління.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2013 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
5. Переобрання Правління товариства. 
6. Обрання Ревізора.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть бути вчиненими 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 Товари-
ства за 2013р.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул.Мі-
шина, 3 оф.308. (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — 
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначений Головний бухгалтер — Величко 
Ольга Олександрівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних збо-
рів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), на 
право участі в загальних зборах, що посвідчує його повноваження, оформ-
лене згідно чинного законодавства.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2142,8 1690,9
Основні засоби 1971,3 1497,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 105,7 111,5
Сумарна дебіторська заборгованість 22,9 2,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 66,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7434,2 -7167,8
Власний капітал -2223,4 -1957,0
Статутний капітал 5210,8 5210,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 3647,9
Чистий прибуток (збиток) -266,4 -931,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 680000 680000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 22

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом голова правління п.п. тесленко

 (код ЄДРПОУ 03766180) повідомляє, що 24 квітня 2014 року о 14.00 
відбудуться чергові загальні збори акціонерів за місцезнаходженням това-
риства: чернігівська обл., м. Семенівка, вул. польова, 1, адмінпримі-
щення, кабінет директора. Реєстрація акціонерів 24.04.2013 з 13.00 до 
13.50 в місці проведення зборів.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Затвердження складу лічильної комісії зборів та регламенту зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора за 2013 рік та затвердження основних напрямків ді-

яльності в 2014 році.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

5. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника 2012 р. 2013 р.

Усього активів 292 231
Основні засоби 228 204
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 54 22
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - 5

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «СеменІвСьКий райагротехСервІС»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«торговий дІм мороЗІвСьКий»

(код за ЄДРПОУ: 24941718, місцезнаходження: 01004, м. Київ, 
вул. Толстого/Володимирська, буд. 11/61А), повідомляє, що 25 квітня 
2014 року о 12-00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адре-
сою: 01004, м. Київ, вул. толстого/володимирська, буд. 11/61а (кабі-
нет директора).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день та за 
адресою проведення зборів з 11-00 до 11-50 год. на підставі документу, 
що посвідчує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на пере-
дачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: на 24 годину 18 квітня 2014 року.

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

ціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

ПрАТ  «ТОРГОВИЙ ДІМ МОРОЗІВСЬКИЙ» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПрАТ  «ТОРГОВИЙ ДІМ МОРОЗІВСЬКИЙ» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження висно-
вків Ревізора. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2013 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік..
7. Про переобрання членів Наглядової Ради.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 01004, м. Київ, 
вул. Толстого/Володимирська, буд. 11/61А (кабінет директора), а в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідаль-
ним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Ди-
ректор Ткачова І.В. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів 
приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. 

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

найменування показника період
на початок 

звітного
на кінець 
звітного

Усього активів 1753,0 1220,0
Основні засоби 768,0 655,8
Довгострокові фінансові інвестиції 585,0 363,0
Запаси 266,0 11,1
Сумарна дебіторська заборгованість 0,0 153,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,0 36,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (314,0) (825,6)
Власний капітал 1408,0 895,5
Статутний капітал 1507,5 1507,5
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 68,0 0,0
Чистий прибуток (збиток) (314,0) (825,5)
Середньорічна кількість акцій (штук) 3350 3350
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 4

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом директор ткачова І.в.

повІдомлення про проведення рІчних Загальних ЗБорІв 
аКцІонерІв

приватного аКцІонерного товариСтва 
«донецьКа вУглеперероБляЮча грУпа»

(далі — товариство)
1. місцезнаходження емітента: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, 

вул. Постишева, 60.
2. дата та час проведення зборів: 23.04.2014 р. о 12:00 год.
3. місце проведення зборів: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, 

вул.  Постишева, 60, зал засідань.
4. час та місце реєстрації учасників: з 11:30 до 11:45 за місцем про-

ведення зборів.
5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах: 16.04.2014 р.
6. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-

ком денним
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, за-

твердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками його роботи у 2013 році.
4. Розгляд звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту та ви-

сновків ревізора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками 
їх розгляду.

5. Переобрання членів органів управління Товариства. Затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів у робочі дні 
(з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9:00 до 17:00) за адресою: 
83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Постишева, 60, кімната № 1. По-
садова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: директор Товариства Столбінська Iрина Дмитрiвна.

8. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.)

найменування показника період
2013 2012

Усього активів 220546,3 252340,4
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 106,2 106,2
Сумарна дебіторська заборгованість 220436,2 252188,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,9 9,6
Нерозподілений прибуток (308,4) (299,1)
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 250 250
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 220604,7 252389,5
Чистий прибуток (збиток) (9,3) (2299,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250000 250000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує осо-
бу, і довіреність, оформлену у встановленому порядку.

Тел. для довідок: 050-470-83-38.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор ______________  І.д. Столбинська
                         м. п.

21.03.2014 р.

Нерозподілений прибуток -21 -85
Власний капітал 257 193
Статутний капітал 222 222
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 35 38
Чистий прибуток (збиток) -45 -64
Середньорічна кількість акцій (штук) 888 360 888 360
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах 

акціонерів Товариства, складається станом на 17.04.2014. До дати прове-

дення зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 
понеділка по п’ятницю з 09.00 до 13.00 за місцезнаходженням товариства в 
кабінеті бухгалтерії, а в день проведення зборів — в місті проведення збо-
рів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — директор Іваненко М.М. Телефон: (04659)2-15-33. Для участі в загаль-
них зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, 
для представників акціонерів, крім того, довіреність на право участі в за-
гальних зборах, оформлену згідно чинного законодавства. Також за цією 
адресою кожен акціонер має право в письмовій формі внести свої пропо-
зиції щодо порядку денного зборів в порядку, передбаченому ст.38 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Підтверджую достовірність наданої 
інформації — директор Іваненко М.М.
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Шановні акціонери приватного акціонерного товариства  
«Зф Кв-донбас»!

Приватне акціонерне товариство «ЗФ КВ-Донбас» (надалі Товариство), 
код ЄДРПОУ 36285915, місцезнаходження: м.Київ, вул. Червоноармій-
ська, 62, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 25 квітня 2014 року об 11-00 за адресою: 
м.  Київ, вул. червоноармійська, будинок 64, поверх 4, кімната 9.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
акціонерів відбудеться з 10-00 до 10-45 в день проведення зборів за ви-
щевказаною адресою проведення загальних зборів акціонерів. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів — 21 квітня 2014 року.

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

членів лічильної комісії. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборів акціонерів;

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 2. 
діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту Генерального ди-
ректора Товариства;

Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-3. 
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту На-
глядової ради Товариства;

Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства за 4. 
2013 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства;

Затвердження річного звіту Товариства;5. 
Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 6. 

результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році;
Прийняття та затвердження рішення про припинення Товариства 7. 

шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю; 
Визначення та затвердження назви Товариства з обмеженою відпо-8. 

відальністю — правонаступника Товариства;
Затвердження місцезнаходження Товариства з обмеженою відпові-9. 

дальністю — прованаступника Товариства;
Затвердження умов, порядку та плану здійснення перетворення То-10. 

вариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.
Призначення комісії з припинення Товариства. Обрання та затвер-11. 

дження персонального складу комісії з припинення Товариства, надання їй 
необхідних повноважень для реалізації процедури припинення Товариства 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю;

Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі 12. 
Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю — правонаступника;

Затвердження умов, порядку, строків та ціни викупу акцій у акціоне-13. 
рів Товариства;

Затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог 14. 
до Товариства;

Затвердження персонального складу осіб та надання їм необхідних 15. 
повноважень для повідомлення державних органів щодо прийнятого Това-
риством рішення про припинення шляхом перетворення.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів додатко-
во — довіреність чи протокол що надають права і повноваження щодо 
участі у загальних зборах акціонерів та оформлені відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Акціонери Товариства до дати проведення Загальних зборів мають пра-
во ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: 
м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 64, поверх 4, кімната 9, у робочі 
дні та робочий час з 10-30 до 16-30.

В день проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в місці проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, 
вул. Червоноармійська, будинок 64, поверх 4, кімната 9.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів акціонерів, є Генеральний директор 
Товариства — Юшко О.А.

довідки за телефоном: (044) 207-38-48 (бухгалтерія).
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника  період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 29 482,4 24 048,8
основні засоби 23 297,1 23 289,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0 459,9
Сумарна дебіторська заборгованість 3 386,2 297,4
грошові кошти та їх еквіваленти 13,9 1,9
нерозподілений прибуток -1948,0 -1150,8
власний капітал -1266,7 -459,5
Статутний капітал 681,3 681,3
довгострокові зобов’язання 29 652,7 24 457,3
поточні зобов’язання 1 096,6 61,0
чистий прибуток (збиток) -797,2 -1027,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 681 250 681 250
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 1

генеральний директор прат«Зф Кв-донбас»
Юшко о.а.

приватне аКцІонерне товариСтво «Зф Кв-донБаС»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСьКий наУКово-доСлІдний І проеКтно-

КонСтрУКторСьКий ІнСтитУт поБУтового 
маШиноБУдУвання», код за ЄдрпоУ 14309505, 

повідомляє, що 29 квітня 2014 року о 15.00 годині в приміщенні залу 
нарад ПАТ «Укр НДІ ПобутМаш» за адресою: 83112, м. донецьк, пр. Жу-
ковського,2 відбудуться загальні збори акціонерів.

порядок денний
загальних зборів акціонерів пат «Укр ндІ побутмаш» 

1. Про обрання робочих органів зборів.
2. Затвердження регламенту проведення зборів.
3. Розгляд річного звіту ПАТ «Укр НДІ ПобутМаш» за 2013 рік.
4. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «Укр НДІ ПобутМаш» за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, 

висновків ревізійної комісії ПАТ «Укр НДІ ПобутМаш».
6. Про розподіл прибутку Товариства та про нарахування дивідендів за 

2013 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Укр НДІ Побут-

Маш» на 2014 рік.
8. Про обрання членів наглядової ради.
9. Про обрання членів правління.
10. Про обрання членів ревізійної комісії.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ « Укр НДІ ПобутМаш », які ма-

ють право на участь у загальних зборах акціонерів — 23 квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів буде проводитися 29.04.2014 року з 14.30 до 

15.00. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а для представників акціонерів — додатково довіреність 

на право участі у зборах. Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку 
денного звертатися за адресою Товариства. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів (їх представників) з зазначеними документами, є член 
Правління — головний бухгалтер — Федоренко Т.Є. довідки можна отри-
мати за телефоном: (062) 263-75-47.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1231 2267
Основні засоби 75 126
Відстрочені податкові активи 50 50
Запаси 473 372
Сумарна дебіторська заборгованість 606 1664
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 47
Нерозподілений прибуток 663 711
Власний капітал 51 301
Статутний капітал 51 51
Забезпечення майбутніх витрат і платежів 125 259
Поточні зобов’язання 341 945
Чистий прибуток (збиток) - 302 - 23
Середньорічна кількість акцій (шт.) 204080 204080
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

— —

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

— —

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 157
наглядова рада пат «УКр ндІ поБУтмаШ»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«елеКтроприлад»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів товариства, які відбудуться 28 квітня 2014 року, за адресою: 
04050, м.Київ, вул. глибочицька, 17, корпус №8, ІІІ поверх, навчаль-
ний клас техніки безпеки. реєстрація акціонерів відбудеться з 9:00 
до 9:45 год. в той же день за місцем проведення зборів. початок збо-
рів о 10.00 год. дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у зборах — 24 година 22 квітня 2014 року.

порядок денний (перелік питань для голосування):
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів;
2. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства 

за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік 

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

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

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

хуванням вимог, передбачених законом. 
7. Відкликання та обрання голови та членів наглядової ради 

ПАТ  «Електроприлад».
8. Відкликання та обрання генерального директора ПАТ «Електропри-

лад».
9. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії 

ПАТ  «Електроприлад».

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 126326 131075
Основні засоби 51695 52461
Довгострокові фінансові інвестиції 49 49
Запаси 101 413
Сумарна дебіторська заборгованість 74355 78052
Грошові кошти та їх еквіваленти 126 100
Нерозподілений прибуток -26532 -26861
Власний капітал -14134 -14463
Статутний капітал 12389 12389
Довгострокові зобов’язання 135153 135153
Поточні зобов’язання 5293 10272
Чистий прибуток (збиток) 329 -3332
Середньорічна кількість акцій (шт.) 252840 252840
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) 40 43

З питань порядку денного, ознайомлення з документами, органі-
заційних питань проведення зборів звертатися за місцезнаходжен-
ням товариства: 04050, м. Київ, вул. глибочицька, 17, корпус №6, 
ІІ  поверх, приймальня або за тел. (044) 484-66-86 до уповноваженої 
особи табалова п.г. ознайомлення з проектами документів відбува-
ється у робочі дні з 10.00 до 13.00 год. та в день проведення зборів 
за місцем проведення зборів (до початку зборів). для участі у зборах 
акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, пред-
ставники акціонерів повинні мати також довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера.

генеральний директор  м.а. лазоренко 

НАГЛЯДОВА РАДА 
приватного аКцІонерного 

товариСтва «пУСКоналадКа-СУми» 
(код ЄДРПОУ 13995697, місцезнаходження: 40024 м. Суми, вул. Хар-

ківська, 4А) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
23 квітня 2014 року о 10-ій годині за місцезнаходженням товариства в 
приміщені актового залу. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися за міс-
цем проведення зборів з 09-00 до 09-50. Для участі в зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів (уповнова-
женим особам) — паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвід-
чену згідно з вимогами законодавства. Перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь в зборах буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2014 р. 
у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

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

1. Обрання робочих органів зборів: голови та секретаря зборів, лічиль-
ної комісії.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
директора.

3. Звіт наглядової ради товариства, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради.

4. Звіт ревізора. Затвердження звіту та висновків ревізора, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства 
за 2013 р., порядок покриття збитків товариства.

6. Обрання ревізора товариства.
7. Затвердження умов цивільно — правового договору, що укладати-

меться з ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цього договору.

8. Обрання директора товариства.
9. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладати-

меться з директором.
10. Попереднє схвалення значних правочинів.
Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть озна-

йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 10-00 до 
16-00 в кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення зборів — та-
кож у місці проведення зборів. Особою, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Дяченко О.Г. 
телефон для довідок: (0542) 36-30-53. Пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначен-
ням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, 
змісту пропозиції. 

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

Звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 177,6 203,1
Основні засоби 112,1 120,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 35,5 35,5
Сумарна дебіторська заборгованість 29,9 47,2
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,1
Нерозподілений прибуток (збиток) (321,0) (274,0)
Власний капітал -76 -29
Статутний капітал 10,2 10,2
Довгострокові зобов’язання 215,6 194,7
Поточні зобов’язання 38,0 37,4
Чистий прибуток (збиток) (47,0) (45,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 969 969
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 4

 (Код за ЄДРПОУ 00377791), місцезнаходження: Житомирська обл., 
м.  Коростень, вул. Шолом-Алейхема, буд.62, повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року 
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шолом-алейхема, 
буд.62 (в актовому залі товариства). початок зборів о 10.00 хв. Реєстра-
ція учасників зборів буде проводитися з 09.00 до 09.50 25 квітня 2014 року 
за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складається станом на 24-ту годину 18 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії товариства.
2. Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку прове-

дення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2013 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 
2013 р.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 р.
7. Розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 р.
Учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для пред-

ставників акціонерів — відповідні доручення та документ, що посвідчує осо-
бу. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КороСтенСьКий хлІБоЗавод»
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в робочі дні та робочий час в кабінеті голови правління за місцезнаходжен-
ням Товариства на підставі наданого акціонером Товариству відповідного 
письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — голова правління Торяник Олена Петрівна. Телефон 
для довідок: (04142) 4-20-44.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств 

(тис.грн.)
найменування показника 2013 р. 2012 р

Усього активів 11730 13596
Основні засоби 7333 9067
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2528 2035
Сумарна дебіторська заборгованість 1574 2315

Грошові кошти та їх еквіваленти 295 179
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (4883) (3709)
Власний капітал 938 938
Статутний капітал 411.2 411.2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15264 15956
Чистий прибуток (збиток) (1174) (1036)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1644928 1644928
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом звітного періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 236 244

Приватне акціонерне товариство «Юг» повідомляє, що загальні збори 
акціонерів відбудеться 25 квітня 2014 року о 14:00 годині за адресою: 
херсонська обл., м. Каховка, вул.. південна, 2

Реєстрація акціонерів з 13:00 години
порядок денний:

Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, Лічильної 1. 
комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 

Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність това-2. 
риства за 2013 рік.

Звіт та висновки ревізійної комісії.3. 
Затвердження балансу товариства за 2013 рік.4. 
Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2013 рік. 5. 
Про затвердження договорів, укладених з АТ «Райффайзен банк 6. 

Аваль».
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 7. 

товариством протягом не більш одного року.
Інші.8. 

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 21. 04. 2014 рік.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах 
для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства.

телефон для довідок: 0507760364

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

найменування показника період
Звітній 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 6110,7 4262,8
Основні засоби 3076,5 3086,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 718,0 2,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1715,8 1170,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 600,4 3,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -671,6
Власний капітал 1640,9 1640,9
Статутний капітал 953,7 953,7
Довгострокові зобов’язання 2335,4 2335,4
Поточні зобов’язання 561,4 4,4
Чистий прибуток (збиток) 619,3 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3806052 3806052
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

директор прат «Юг»  І. І. Іщук

приватне аКцІонерне товариСтво «Юг» 

Приватне акціонерне товариство «Фаворит Компані» (Код за  
ЄДРПОУ 13579674), місцезнаходження товариства: 10025, м. Жито-
мир, вул. Вітрука, 6, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року за адресою: 
10025, м. Житомир вул. вітрука, 6 (в залі засідань товариства). 
початок зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде про-
водитися з 11 год. 00 хв. до 11 год. 20 хв. 25 квітня 2014 року за місцем 
проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складається станом на 24-ту годину 18 квітня 2014 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління това-

риства про результати фінансово господарської діяльності Товариства 
за 2013 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комі-
сії (ревізора) за 2013 р.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 р.
6. Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) То-

вариства за 2013 р.
7. Відкликання та обрання голови та членів правління Товариства.
8. Прийняття рішення про отримання кредитів та укладання відпо-

відних кредитних договорів.
9. Прийняття рішення про передачу в заставу та іпотеку майна та 

укладання відповідних договорів застави та іпотеки.
10. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим осо-

бам Товариства.
11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Това-

риства. Затвердження нової редакції Статуту.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту до-

чірного підприємства «Фаворит-ОПТ» АТЗТ «Фаворит» шляхом за-
твердження нової редакції статуту.

13. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту до-
чірного підприємства товариства «Фаворит Транс» ПрАТ «Фаворит 
Компані» шляхом затвердження нової редакції статуту.

Учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для 
представників акціонерів — відповідні доручення та документ, що по-
свідчує особу. Акціонери під час підготовки до загальних зборів мо-
жуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в приймальні 
голови правління за місцезнаходженням Товариства на підставі нада-
ного акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
голова правління Ляшенко Р.В. Телефон для довідок: (0412) 418-368.

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

найменування показника 2012 р. 2013 р
Усього активів 43740 33778,5
Основні засоби 9375 11759,4
Довгострокові фінансові інвестиції 25353 15241,7
Запаси 4561 856,7
Сумарна дебіторська заборгованість 9044 2765
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 10,3
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1452,6 3259,1
Власний капітал 65 65
Статутний капітал - -
Довгострокові зобов’язання 7220 14920,7
Поточні зобов’язання 34903,4 15475,7
Чистий прибуток (збиток) 78,6 1806,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50 50
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

приватне аКцІонерне товариСтво «фаворит КомпанІ»
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повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

публічного акціонерного товариства
«Ідея Банк»

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 
(далі — Банк), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, пові-
домляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Банку.

Річні Загальні збори акціонерів банку відбудуться 25 квітня 2014 року о 
12:00 в Конференц-залі Банку за адресою: м. львів, вул. валова, 11.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів починається о 
11:00 і закінчується за 30 хвилин до початку Загальних зборів, тобто о 11:30 
згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах, складеному депозитарієм станом на 21 квітня 2014 року.

порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Банку 
складають такі питання:

1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря зборів.

3) Затвердження Звіту Правління Банку за 2013 рік.
4) Затвердження Звіту Спостережної Ради Банку за 2013 рік.
5) Затвердження Звіту Ревізійної комісії Банку за 2013 рік.
6) Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік.
7) Затвердження висновку/звіту незалежного аудитора про фінансову 

звітність Банку за 2013 рік.
8) Розподіл прибутку Банку за 2013 рік.
9) Про припинення повноважень складу Спостережної Ради Банку.
10) Визначення кількісного складу Спостережної Ради; 
11) Обрання членів Спостережної Ради.
12) Обрання Голови Спостережної Ради.
Починаючи з 25 березня 2014 р. особам, які мають право на участь у річ-

них Загальних зборах акціонерів Банку, надаються документи для ознайом-
лення під час підготовки до річних Загальних зборів за адресою: Секретаріат 
Правління Банку, м. Львів, вул. Валова, 11 у робочі дні з 10 до 16 години.

голова Спостережної ради пат «Ідея Банк» ________ гжегож трач

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Ідея БанК»

повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного 
права на придбання розміщуваних акцій пУБлІчного 

аКцІонерного товариСтва «лУцьКе авІапІдприЄмСтво»
1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМ-

СТВО» повідомляє акціонерів — власників простих акцій товариства про 
порядок реалізації переважного права у процесі приватного розміщення 
акцій додаткової емісії. Відповідно до рішення позачергових загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», які відбулися 
19.03.2014, про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом при-
ватного розміщення акцій особи, які є акціонерами Товариства (згідно пе-
реліку акціонерів станом на 19.03.2014, складеного в порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему), мають переважне право 
на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці 
належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

2. Дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій: прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 2 500 000 грн. та 
про приватне розміщення додаткових акцій у кількості 10 000 000 (десять 
мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. 
(двадцять п’ять копійок) кожна, спосіб розміщення акцій — приватне розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих внесків. Акції розміщуються у бездокументарній формі існування.

3. Акції розміщуються за ціною розміщення — 0,25 грн. (двадцять п’ять 
копійок) за одну акцію, загальна номінальна вартість складає 2 500 000,00 грн. 
(два мільйони п’ятсот тисяч гривень нуль копійок).

4. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання ак-
цій додаткової емісії:

1) Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій:
Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на при-

дбання акцій, що пропонуються до розміщення — в строк з 23.05.2014 року 
по 13.06.2014 року (включно) надає на ім'я Голови Правління Товариства 
письмову заяву про придбання акцій. В заяві на придбання акцій обов'язково 
вказується:

− повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою 
редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної осо-
би  — акціонера) або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи — 
акціонера);

− реквізити виписки з ЄДРПОУ (для юридичної особи — акціонера);
− код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи — акціонера) або 

ідентифікаційний номер (для фізичної особи — акціонера);
− місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) 

та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для 
юридичної особи — акціонера) або місце проживання (для фізичної осо-
би  — акціонера);

− контактні дані (телефон, факс, е-маіl);
− кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо 

оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення;
− дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізич-

ної особи — акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юри-
дичної особи (для юридичної особи — акціонера).

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 23.05.2014 року по 
13.06.2014 року (включно), з 09.00 до 16.00 за київським часом за адресою: 
43023 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, кабінет 4. Заява пода-
ється особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представ-
ником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, 
його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно 
до чинного законодавства. Заяви акціонерів приймаються Товариством не 
пізніше дня, що передує початку укладання договорів з першим власником, 
тобто не пізніше 13.06.2014 р. (включно).

Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання ак-
цій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному 
журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата по-
дання заяви.

2) Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості 
акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера 
поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції:

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на при-
дбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого 
для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 
23.05.2014 року по 13.06.2014 року (включно), перераховує Товариству ко-
шти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Кошти То-
вариству перераховуються акціонером не пізніше дня, що передує дню 
початку укладення договорів з першим власником тобто не пізніше 
13.06.2014 року (включно).

У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як пла-
та за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує 
вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю 
Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту 
надходження коштів на відповідний рахунок Товариства.

Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній 
валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товари-
ства за наступними реквізитами: одержувач — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», поточний рахунок 
№  26006471555400 в АТ Укрсиббанк, МФО 351005, ЄДРПОУ 13363879.

3) Строк та порядок видачі товариством письмових зобов’язань про 
продаж відповідної кількості акцій: 

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання ак-
цій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство 
видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості 
акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідних коштів 
Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладання до-
говорів з першими власниками акцій, тобто не пізніше 13.06.2014 року 
(включно) шляхом направлення рекомендованої кореспонденції або вру-
чення особисто від розпис.

4) Протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками 
акцій — з 16.06.2014 року по 07.07.2014 року (включно) укладаються дого-
вори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, 
які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату 
за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватно-
го розміщення акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціоне-
ром, підписується уповноваженим представником Товариства та акціоне-
ром (для фізичної особи — акціонера) або уповноваженою особою юри-
дичної особи (для юридичної особи — акціонера), скріплюється печатками 
Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до 
чинного законодавства України.

Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи ак-
ціонера, залишаються в справах Товариства.

Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам при-
ватного розміщення акцій.

Наступного дня за днем закінчення першого етапу укладення договорів 
з першими власниками акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, 
надає інформацію про кількість акцій, щодо яких були укладені договори з 
першими власниками на першому етапі.

голова правління пат «лУцьКе авІапІдприЄмСтво» 
філаретов валерій федорович

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «лУцьКе авІапІдприЄмСтво» 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«лУцьКе авІапІдприЄмСтво»

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 13363879
3. Місцезнаходження: 43003, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, 

АЕРОПОРТ
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332 780139
5. Електронна поштова адреса: avia@syntex.lutsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.lutsk-avia.at.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про розміщення 

цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

II. текст повідомлення
19 березня 2014 року Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» було при-
йнято рішення про розміщення простих іменних акцій в бездокумен-
тарній формі кількістю 10 000 000 шт. (десять мільйонів штук) на суму 
2 500 000,00 грн. (два мільйони п’ятсот тисяч гривень) способом при-
ватного розміщення. Розмір збільшення статутного капіталу акціо-
нерного товариства шляхом додаткового випуску акцій становить 
2 500 000,00 грн. (два мільйони п’ятсот тисяч гривень). Номінальна 
вартість і запропонована ціна визначена експертом та затверджена 
наглядовою радою становить 0,25 грн. за одну акцію.

Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного па-
кета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціоне-
рів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій:

Луцька міська рада. До розміщення акцій кількість акцій — 
3418200  шт., частка у статутному капіталі — 70,418531%;

Фізична особа. До розміщення акцій кількість акцій — 1168500 шт., 
частка у статутному капіталі — 24,07233%;

Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, 
до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішен-
ня  — 206,01%. Співвідношення загальної суми цінних паперів, які 
знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату 
прийняття рішення дорівнює — 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що 
розміщуються: Кожною простою акцією Товариства її власнику-
акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на 
участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання у 
разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього май-
на, отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирі-
шення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведен-
ня кумулятивного голосування.

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші 
права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів — оплата акцій здійснюється ви-
ключно грошовими коштами у національній валюті України шляхом 
безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок 
Товариства.

Мета розміщення цінних паперів — залучення додаткових коштів, 
які будуть спрямовані на проведення господарської діяльності Това-
риства, напрями використання отриманих коштів — поповнення обі-
гових коштiв для забезпечення господарської діяльності.

Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними збо-
рами акціонерів емітента.

Станом на дату прийняття даного рішення емітент не має відо-
мостей стосовно прізвища, ім'я та по батькові членів уповноваженого 
органу, які планують придбати цінні папери, що розміщується.

Можливість конвертації цінних паперів не передбачається.
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії станом на 

момент подання даного повідомлення відсутня.

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

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

голова правління філаретов в.ф.,  21 березня 2014 р.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
прат Умр «гІдроенергоБУд» повідомляє, що загальні 

збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2014 року о 10-й годині за адре-
сою: миколаївська область, доманівський район, с. прибужжя, 
вул. Степова, 4, на першому поверсі в каб. № 1, територія ЮБК 
прат  Умр «гідроенергобуд».

порядок денний:
1) Звіт керівних органів про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2013 рік.
2) Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3) Розподіл прибутку за 2013 рік.
Реєстрація акціонерів з 09-00 до 09-45. Для реєстрації акціонери повинні 

мати при собі паспорт, а представники акціонерів крім паспорту — довіре-
ність на право представляти інтереси акціонерів. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право участі у загальних зборах — 22.04.2014 року.

телефон для довідок: (05152) 9-53-69.
Інформація про основні показники фінансово-господарської 

діяльності (тис.грн.)
найменування показника період

Звітний
2013 р.

попередній
2012 р. 

Усього активів 11418 10320
Основні засоби 738 824
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 8098 8817
Готова продукція 216 44
Грошові кошти та їх еквіваленти - 6
Нерозподілений прибуток 149 141
Власний капітал: 894 886
Статутний капітал 12 12
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8971 9434
Чистий прибуток (збиток) 149 141
Середньорічна кількість акцій 1252555 1252555
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 7

доповнення до повідомлення про скликання Загальних 
зборів акціонерів

прат «ЗапорІЖСталь-аг»
приватне акціонерне товариство «Запоріжсталь-аг», місцезнахо-

дження: 69008, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.72 (далі Товариство), 
повідомляє про те, що повідомлення про проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства, яке було опубліковано 20.03.2014р. у №54 Бюлет-
ня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
доповнюється основними показниками фінансово-господарської діяль-
ності підприємства за 2013 р.: 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9642 8610
Основні засоби 537 529
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 115 230
Грошові кошти та їх еквіваленти 6172 7823
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 2260 1348
Власний капітал 2394 1456
Статутний капітал 7000 7000
Довгострокові зобов'язання 60 56
Поточні зобов’язання 188 98
Чистий прибуток (збиток) 938 668
Середньорічна кількість акцій (шт.) 233334 233334
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

3,93 2,86

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 12

довідки за телефонами: (061) 213-26-40, 213-26-42 
наглядова рада.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«оврУчанКа» 

(Код за ЄДРПОУ: 02969691), місцезнаходження: Житомирська обл., 
м.  Овруч, вул. Кiрова, буд.8, повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 р. за адресою: Жи-
томирська обл., м. овруч, вул. Кiрова, буд.8 (в кабінеті №1 генераль-
ного директора товариства). початок зборів о 10.00. Реєстрація 
учасників зборів проводитися 25 квітня 2014 р. з 09.00 до 09.45 за місцем 
проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24-ту годину 18 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів прийняття рішень з питань порядку про-

ведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту Ревізора за 2012-2013 рр. Затвердження 
висновків Ревізора за 2012-2013 рр.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012-2013 
роки.

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства, отриманих в 2012-2013 рр.
6. Переобрання голови і членів Наглядової ради Товариства на на-

ступний термін.
7. Переобрання Ревізора Товариства на наступний термін.
8. Подовження терміну дії цивільно-правових договорів, що уклада-

лись з головою і членами Наглядової ради та Ревізором Товариства на 
наступний строк.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково — довіре-
ність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час під-
готовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та 
робочий час в приймальні директора Товариства за місцезнаходженням 
Товариства на підставі наданого акціонером Товариству відповідного 
письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — генеральний директор Товариства Левківська Г.І.

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

Найменування показника 2013 2012 2011
Усього активів 476,3 451,7 508,8
Основні засоби 277,2 295,8 314,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 108,1 65,7 71,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 91,0 90,2 122,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -99,6 -120,4 -73,4
Власний капітал 403,4 382,6 429,6
Статутний капітал 0,8 0,8 0
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 72,9 69,1 79,2
Чистий прибуток (збиток) 20,8 -47,00 28,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2504 2504 2504
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

27 34 34

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЮенпІКом», 

29016, Україна, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, що від-
будуться 29 квітня 2014 р. о 13-00 за адресою: м. хмельницький, 
вул.  тернопільська, 17, приміщення Бізнес-центру дп «новатор».

• Реєстрація учасників зборів 29 квітня 2014 р. з 12-00 до 13-00.
• Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — на 24-00 годину 23 квітня 2014 р.
• Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним збо-

рів, можливо у робочі дні з 14-00 до 18-00 за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Тернопільська, 17, кімната бухгалтерії, т. (0382)788002. Відповідаль-
на особа — Шпілева Н.В.

порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-

господарської діяльності у 2009-2010-2011 рр., 2012 р., 2013 р.
4. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2011, 2012, 2013 рр.
5. Звіт ревізійної комісії за 2009-2010-2011, 2012, 2013 рр. та затвер-

дження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 рр.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-

ну, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками роботи у 

2009-2010-2011-2012-2013 рр.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів ревізійної комісії.
12. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2014 рік.

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

 найменування показника період 
2013 р. 2012 р.

Усього активів 448 496 
Основні засоби 40 48
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 171 178
Сумарна дебіторська заборгованість 100  122
Грошові кошти та їх еквіваленти 11  5 
Нерозподілений прибуток -589  -556
Власний капітал -60  -27
Статутний капітал 400 400 
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання 508  523
Чистий прибуток (збиток) -33  0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4000  4000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6  7

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

генеральний директор  в.г. Боднар

повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД», Код  
ЄДРПОУ: 38690683, місцезнаходження якого: Україна, 04116, м. Київ, 
вул. Шолуденка, 3, офіс 202, (надалі за текстом — Банк) повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів Банку відбудуться 25.04.2014 р. о 10:00 
за адресою: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс/кабінет 
202 на другому поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 
25.04.2014 р. з 09:30 до 09:55.

порядок денний:
1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів;
2. Про обрання членів Лічильної комісії;
3. Про затвердження звіту Голови Правління Банку про результати 

фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 р.;
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії про проведену роботу за 

2013 р., затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та 
балансу Банку за 2013 р.;

5. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 р.
6. Про прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків за 2013 р.

Додаткову інформацію та матеріали стосовно проведення загальних 
зборів акціонерів Банку можна отримати за зазначеною адресою: Україна, 
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс/кабінет 202 на другому поверсі.

Відповідальна особа — Голова Правління Банку Корчинська Світлана 
Анатоліївна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів, складається на 24 годину 18 квітня 2014 року, за три робо-
чі дні до дати проведення загальних зборів (відповідно до частини 1 стат-
ті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Для участі у загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати доку-
менти, що посвідчують особу акціонера. Представникам акціонера Банку 
додатково мати при собі довіреність.

Телефон для довідок: (044) 502-23-02, контактна особа — Голова 
Правління Банку Корчинська Світлана Анатоліївна.

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

2013 2012
Усього активів 373 518 0
Основні засоби 2 608 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «БанК авангард»
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Запаси 2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 144 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 302 0
Нерозподілений прибуток 188 0
Власний капітал 122 123 0
Статутний капітал 122 000 0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 251 347 0

Чистий прибуток (збиток) 188 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 75 000 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 0

голова правління пат «БанК авангард»  Корчинська С.а. 

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів (далі — «загальні 
збори») Публічного акціонерного товариства «Експериментально-
механічний завод», код за ЄДРПОУ 05503266, (далі — «Товариство») від-
будуться 28 квітня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за місцевим часом 
за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 
буд.  6, актовий зал.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах Товариства, визначено 22 квітня 2014 року 
(складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюва-
тись реєстраційною комісією з 9-30 до 10-45 в день скликання зборів за 
вищезазначеною адресою відповідно до зведеного облікового реєстру 
власників цінних паперів, складеного станом на 22 квітня 2014 року. Для 
реєстрації необхідно мати паспорт, а для представників — паспорт та дові-
реність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
яка має бути посвідчена депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаче-
ному законодавством порядку.

З документами, пов`язаними з порядком денним загальних зборів, акці-
онери можуть ознайомитись в робочі дні в робочий час з 09 години 00 хви-
лин до 18 години 00 хвилин, обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 
14  години 00 хвилин у приміщенні Товариства за адресою: 01013, м. Київ, 
вул. Будіндустрії, буд.6, а в день проведення загальних зборів — також за 
місцем їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів — додатково 
документ, що посвідчує повноваження представника.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вино-
сить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства, за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будінду-
стрії,  буд.6.

Відповідальна особа з питань підготовки та проведення загальних збо-
рів акціонерів Товариства — т. в. о. Генерального директора Кулаков-
ський  О. М., зв'язок за телефоном: (044) 285 99 96.

порядок денний чергових загальних зборів акціонерів публічного 
акціонерного товариства «експериментально-механічний завод»:

1. Обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії загальних збо-
рів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту проведення загаль-
них зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Това-
риства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати господарської ді-

яльності Товариства у 2013 році.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчого органу Товариства, звіту Ревізійної Комісії Товариства.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.

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

найменування показника Звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 153887 190350
Основні засоби (за залишковою вартістю) 146712 146192
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 770 62
Сумарна дебіторська заборгованість 6374 44096
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 361
Власний капітал 24796 47060
Статутний капітал 823 823
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -122593 -100329
Довгострокові зобов’язання 109915 110400
Поточні зобов’язання 19176 32890
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

Вартість чистих активів 24796 47060

т. в. о. генерального директора Кулаковський о.м. підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе 
відповідальність згідно з законом.

До уваги акціонерів пУБлІчного аКцІонерного товариСтва «еКСпериментально-механІчний Завод»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394

Шановні акціонери,
Цим повідомляємо, що відповідно до зауважень незалежного ауди-

тора, що проводив аудит річної фінансової звітності Публічного акціо-
нерного товариства «СКФ Україна», були відкориговані основні показ-
ники фінансово-господарської діяльності за 2012-2013 р.р. Просимо 
вважати чинними основні показники фінансово-господарської діяль-
ності за 2012 — 2013 р.р., що додаються.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
за 2013 — 2012 рр., тис. грн..

найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів на кінець періоду 601 796 602 224
Основні засоби залишкова вартість 286 076 271 679

Запаси 134 255 111 738
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

103 555 121 678

Грошові кошти та їх еквіваленти 49 271 50 418
Нерозподілений прибуток 107 104 59 361
Власний капітал 424 031 376 288
Статутний капітал 316 874 316 874
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 153 462 198 820
Чистий прибуток (збиток) 43 580 -3 874
Середньорічна кількість акцій (шт) 1 267 495 640 1 267 495 640
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 191 1 199

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
пУБлІчного аКцІонерного товариСтва «СКф УКраїна»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БахчиСарайСьКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво №14340»
Адміністрація товариства повідомляє про проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
Повне найменування та місцезнаходження товариства: приватне ак-

ціонерне товариство «БахчиСарайСьКе автотранСпортне пІд-
приЄмСтво №14340»; 98400, Україна, ар Крим, м.Бахчисарай, 
вул.  фрунзе,34. каб. Заступника Голови правління.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2014 року 
в 10-00 годин; 98400, Україна, ар Крим, м. Бахчисарай, вул. фрун-
зе,  34. каб. заступника голови правління

Час початку і закінчення реєстраціі акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 9-30 по 9-50 години. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 18 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Затвердження складу лічильної комісіі.
2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Про порядок прове-

дення загальних зборів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013р.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013р. 
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі ба-

лансу та звіту про фінансові результати за 2013р. 
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2013 р. 
8. Видгук та вибори правління Товариства.
9. Видгук та вибори Наглядової Ради Товариства.
10.Видгук Ревізійної комісіі. Призначення ревізора Товариства.
11.Про внесення змін до Уставу Товариства. Прийняття Уставу в новій 

редакції.
Акціонери товариства можуть ознайомитися особисто з матеріалами 

щодо питань порядку денного за місцем знаходження товариства в робочі 
дні в робочий час, приймальна Голови правління. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення Голова правління товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів доручення на право участі у зборах та паспорт.

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

найменування показника  період
 попере-

дній 
(2012р.) 

Звітний
(2013р.)

Всього активів  2757  2888
Основні засоби  2607  2613
Довгострокові фінансові інвестиціі  --  --
Запаси  54  15
Сумарна дебіторська заборгованість  79  108
Грошові кошти та іхні еквіваленти  7  146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -3574  -4782
Власний капітал  563  524
Статутний капітал  210  210
Довгострокові зобов’язання  378  331
Поточні зобов’язання  1816  3081
Чистий прибуток (збиток)  -744  -1208
Середньорічна кількість акцій (шт.)  841560  841560
Кількість власних акцій, викупленних протягом 
періоду (шт.)

 --  --

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 --  --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  150  134

голова правління  С.С.меріць

Зао «КерченСКий Завод Строительной 
КерамиКи «Сармат»

ЗАО «Керченский завод строительной керамики «Сармат» сообщает сво-
им акционерам о предстоящем очередном общем собрании акционеров, кото-
рое состоится 25.04.2014 г. в 11-00 час по адресу: г.Керчь, ул. Котовского,3.

повеСтКа дня:
1. Отчет исполнительного органа Общества (директора) о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 г., 2010 г., 
2011 г.,2012 г., 2013 г.

2. Отчет главного бухгалтера о финансовой деятельности за 2009 г., 
2010 г.,2011 г., 2012 г., 2013 г. и утверждение результатов деятельности 
общества за 2009 г.,  2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.

3. Отчет Наблюдательного совета.
4.  Распределение прибыли и убытков общества.
5. Принятие решения вследствие рассмотрения отчета исполнитель-

ного органа и Наблюдательного совета.
6.  Изменение наименования Общества в соответствии с требования-

ми Закона Украины «Об акционерных обществах».
7. Внесение изменений в Устав общества путем принятия его в новой 

редакции в связи с приведением деятельности общества в соответствии 
с Законом Украины «Об акционерных обществах».

8. Принятие решения о переводе выпуска именных акций документар-
ной формы существования  в бездокументарную (дематерилизацию), в том 
числе: утверждение решения о дематерилизации акций; определение де-
позитария, который будет обслуживать выпуск акций, относительно которых 
принято решение о дематерилизации; определение хранителя, у которого 
эмитент будет открывать счета в ценных бумагах собственникам акций; 
определение даты прекращения ведения реестра; определение способа 
уведомления акционеров о переводе акций в бездокументарную форму; 
утверждение порядка изъятия сертификатов акций;

9. Отзыв и выборы членов Ревизионной комиссии.
10. Отзыв и выборы членов Наблюдательного совета.
11. Отзыв и выборы исполнительного органа общества (директора).
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на учас-

тие в общем собрании акционеров –  «22» апреля 2014 года  (по состоя-
нию на 24 ч.00 мин.)

Акционеры, имеющие право на принятие участия в  общем собрании 
акционеров,  для подготовки к собранию акционеров общества имеют 
право  ознакомиться со всеми материалами (документами) с 24 марта 
2014 г. в рабочее время с 08-00 утра по 16-30 вечера с понедельника по 
пятницу включительно без предварительного согласования. Возможность 
ознакомления предоставляется в административном здании предприятия 
по адресу г.Керчь, ул. Котовского,3, 2 этаж, кабинет - «Приемная».

Регистрация акционеров и их представителей проводится по адресу: 
98312, г.Керчь, ул.Котовского,3 25 апреля 2014 г. с 10-30 час. до 10-50 час. 
Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям – паспорт и над-
лежаще оформленную доверенность на участие в общем собрании акци-
онеров. телефон для справок (06561) 5-34-75.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)* Зат «КЗБК «Сармат» за 2009р.- 2013 р.

найменування 
показника

період
Звіт-
ний

2013 р.

Звітний
2012 р.

Звіт-
ний

2011 р.

Звіт-
ний

2010 р.

попе-
редній
2009 р.

Усього активів 9637 10832 12315 13693 13950
Основні засоби 5493 6149 6750 7150 6779
Довгострокові фінансові 
інвестиції

130 130 130 130 130

Запаси 761 1213 2137 1485 1463
Сумарна дебіторська 
заборгованість

581 644 625 2115 2477

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

- - - 1 29

Нерозподілений прибуток -714 -459 412 542 998
Власний капітал 542 797 1668 1798 258
Статутний капітал 1256 1256 1256 1256 1256
Довгострокові зобов’язання - - - - -
Поточні зобов’язання 9095 10035 10647 11895 13692
Чистий прибуток (збиток) -255 -871 -130 1540 913
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1256333 1256333 1256333 1256333 1256333

Кількість власних 
акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - - - -

Загальна сума коштів, витра-
чених на викуп власних акцій

- - - - -

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

79 77 78 74 78

Рекомендована форма                   дирекция Зао «КЗСК «Сармат»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«львІвтУриСт»,

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

Посадова особа Виконуючий повноваження Голови правлiння Фiца Бог-
дан Степанович (паспорт: серiя НА номер 824041 виданий Шевченкiвським 
РВ ЛМУ УМВС України в Льськiй областi 12.05.1998) припинено повнова-
ження 18.03.2014 р. постановою Наглядової ради ПрАТ «Львiвтурист» 
(№  ПР-3-4 вiд 18.03.2014 року) у зв'язку з заявою про припинення повно-
важень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 14.08.2013 року.

Посадова особа Виконуючий повноваження Голови правлiння Горбач 
Надiя Йосифiвна (паспорт: серiя НС номер 372432 виданий Сколiвським 
РВ УМВС України у Львiвськiй областi 11.02.2005) обрана на посаду 
18.03.2014 р. постановою Наглядової ради ПрАТ «Львiвтурист» (№ ПР-3-5 
вiд 18.03.2014 року.) Покладено виконання повноважень голови правлiння 
з 19.03.2014 року на термiн до прийняття рiшення про обрання голови 
правлiння ПрАТ «Львiвтурист» у встановленому порядку. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор Туристсько-
Лiкувального Комплексу «Арнiка» фiлiї Приватного акцiонерного товари-
ства «Львiвтурист».

Посадова особа Член правлiння Фiца Богдан Степанович (паспорт: 
серiя НА номер 824041 виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України в 
Львiвськiй областi 12.05.1998) припиненi повноваження 18.03.2014 р. по-
становою Наглядової ради ПрАТ «Львiвтурист» (№ ПР-3-3 вiд 
18.03.2014  р.) у зв'язку з поданою заявою про припинення повноважень. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 14.03. 2013 року.

Посадова особа Член правлiння Задорожний Євген Олександрович 
(паспорт: серiя НВ номер 814489 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС Укра-
їни в Львiвськiй областi 23.11.2001) припиненi повноваження 18.03.2014 р. 
постановою Наглядової ради ПрАТ «Львiвтурист» (№ ПР-3-3 вiд 
18.03.2014  р.) у зв'язку з поданою заявою про припинення повноважень. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 17.07. 2000 року.

Посадова особа Член правлiння Цап Iгор Євгенович (паспорт: серiя НВ 
номер 621147 виданий Старосамбiрським РВ УМВС України в Львiвськiй 
областi 26.04.2001) обрана на посаду 18.03.2014 р. постановою Наглядової 
ради ПрАТ «Львiвтурист» (№ ПР-3-10 вiд 18.03.2014 року.) Обраний членом 
правлiння з 19.03.2014 року, безстроково. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор Дочiрнього пiдприємства 
ЛОК «Джерела Карпат» Приватного акцiонерного товариства «Львiвтурист». 
Посадова особа Член правлiння Косовcький Данило Володимирович (пас-
порт: серiя НА номер 388897 виданий Дрогобицьким МВ УМВС України у 
Львiвськiй областi 01.04.1997) обрана на посаду 18.03.2014 р. постановою 
Наглядової ради ПрАТ «Львiвтурист» (№ ПР-3-10 вiд 18.03.2014 року.) Об-
раний членом правлiння з 19.03.2014 року, безстроково. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор Центру 
Туристсько-екскурсiйної дiяльностi «Трускавецькурорт» фiлiї Приватного 
акцiонерного товариства «Львiвтурист». Посадова особа Член правлiння 
Горбач Надiя Йосифiвна (паспорт: серiя НС номер 372432 виданий 
Сколiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 11.02.2005) обрана на 
посаду 18.03.2014 р. постановою Наглядової ради ПрАТ «Львiвтурист» 
(№  ПР-3-10 вiд 18.03.2014 року.) Обраний членом правлiння з 19.03.2014 
року, безстроково. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: виконуюча повноваження Голови Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Львiвтурист».

виконуючий повноваження 
голови правлiння ________________горбач надiя йосифiвна

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мерчанСьКа меБлева 

фаБриКа» 
(код за ЄДРПОУ 00275139,

місцезнаходження: 63013, Харківська обл., Валківський р-н, 
с. Привокзальне, вул. Привокзальна, 13

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться

30 квітня 2014 р. о 12:00 год за адресою: 
харківська обл., смт. Старий мерчик вул. привокзальна, 10, 

кімн. № 4.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 11:20 до 11:45 год.
порядоК денний:

1. Затвердження умов договору на на інформаційне та організаційне 
забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

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

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

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

8. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік, розподіл при-
бутку (покриття збитків) товариства за 2013 рік.

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

ворів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Обрання Ревізора товариства. 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника період 
2012 рік 2013 рік

Усього активів 603,7 601,4
Основні засоби 603,2 600,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,5 0,5
Запаси 4,4 4,4
Сумарна дебіторська заборгованість 91,0 104,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,7 2,0
Нерозподілений прибуток -2342,0 -2335,8
Власний капітал 619,8 625,1
Статутний капітал 70,0 70,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 83,9 82,7
Чистий прибуток (збиток) 16,8 6,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70000 70000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2014 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загаль-
них зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська  обл., 
Валківський р-н, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, 13, кімн. 4 з поне-
ділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., документи надаються акціонеру 
та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмово-
го запиту, отриманого ПрАТ « Мерчанська меблева фабрика » не пізніше 
ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чер-
гових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  «  Мерчанська меблева 
фабрика » - в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Голова Правління Корж М.В.

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

телефон для довідок: (05753) 6-44-33
наглядова рада прат «мерчанська меблева фабрика»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394

Шановні акціонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «фа-

БриКа технІчних тКанин «технофІльтр» (іден-
тифікаційний код 00306845) повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 р. о 17.00 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Серпова, 11 (приміщення виробничо-
адмінстративного корпусу, кімната 37, перший поверх). початок реє-
страції акціонерів – 16-00 год., закінчення реєстрації акціонерів – 
16- 50 год., початок зборів – 17-00 год. 

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з діючим законодав-
ством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у за-
гальних зборах.

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

порядок денний
Загальних зборів акціонерів прат «фабрика технічних тканин 

«технофільтр»
що призначені на 25 квітня 2014 р.
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 

органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 р.

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

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-
риства за 2013 р.

7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 р.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
9. Про затвердження договорів (правочинів), укладених Товариством в 

2013 р.
оСновнІ поКаЗниКи

фінансово-господарської діяльності 
прат «фабрика технічних тканин «технофільтр» (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
(2013р.)

Попере-
дній 

(2012р.)
Усього активів 20526,0 17874,0
Основні засоби 4533 3805,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2975 3103,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1984 2441,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 5110 3096,0
Нерозподілений прибуток 17985 14964,0
Власний капітал 19698 16677,0
Статутний капітал 1290 1290,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 828 1197,0
Чистий прибуток (збиток) 3021 4044,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107500 107500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 92 96

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішення з питань, внесених до порядку денного, за адресою 
місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Серпова, 11, у робочі дні з 
9.00 до 17.00 години в кімнаті для переговорів у приміщенні адміністрації 
товариства на другому поверсі. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Данілова Н.М..

приватне аКцІонерне товариСтво
«мтС УКраїна»

Україна,  01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «МТС УКРАЇНА» 

(надалі - ПрАТ «МТС УКРАЇНА») цим повідомляє Вас про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства.

повна назва товариства: Приватне акціонерне товариство «МТС 
УКРАЇНА». 

місцезнаходження товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейп-
цизька, будинок 15. 

форма проведення зборів: заочне голосування.
дата закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування 

(дата проведення зборів):
25 квітня 2014 року.
поштова адреса, за якою необхідно направити заповнені та під-

писані бюлетені для голосування:  Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейп-
цизька, будинок 15.

дата складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах – 21 квітня 2014 року.

порядоК денний:
1. Про розподіл прибутку ПрАТ «МТС УКРАЇНА», затвердження розмі-

ру річних дивідендів, дати, строків та порядку їх виплати.
2. Про затвердження річного звіту ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р.
3. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 

ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р.
4. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної 

комісії ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р. і затвердження висновків Ревізій-
ної комісії ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р.

5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерально-
го директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р.

Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціоне-
рів ПрАТ «МТС УКРАЇНА», можуть ознайомитися за їх письмовим запи-
том з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за 
адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й по-
верх, к. 0928, з 25 березня 2014 року по 25 квітня 2014 року включно в 
робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Гене-
ральний директор Товариства Золочевський І.О., телефон для довідок: 
+ 38 050 110 3118.

Представник акціонера на річних загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА» діє відповідно до повноважень, що ґрунтують-
ся на чинному законодавстві України, або нормативних актів уповно-
важених на те державних органів або органів місцевого самовряду-
вання або довіреності, складеній у письмовій формі. Довіреність на 
голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, 
і представника (ім’я або найменування, місце проживання або місцез-
находження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна 
бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу 
України або засвідчена нотаріально. 

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2012 – 2013 роки (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  9 244 340 9 410 597
Основні засоби  4 021 785 4 023 668
Довгострокові фінансові інвестиції  - 18 267
Запаси 22 418 30 934
Сумарна дебіторська заборгованість 1  726 645 1 671 318
Поточні фінансові інвестиції 1 300 006 919 960
Грошові кошти та їх еквіваленти 152 084 690 385
Нерозподілений прибуток 7 465 221 7 230 363
Власний капітал 7 476 376 7 254 217
Статутний капітал 7 817 7 817
Довгострокові зобов'язання 64 533 101 578
Поточні зобов'язання 1 703 431 2 054 802
Чистий прибуток 2 708 271 2 268 388
Середньорічна кількість акцій (шт.) 781 662 116 781 662 116
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 608 3 328

наглядова рада 
прат «мтС УКраїна» 
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нКцпфр розробила принципи 
корпоративного управління

Прес-реліз
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) підготувала і схвалила Принципи кор-
поративного управління на своєму засіданні, яке відбу-
лося 18 березня 2014 року.

«Як відомо, успішний розвиток бізнесу напряму зале-
жить від доступу до інвестиційних ресурсів. Найбільші 
шанси отримати такий доступ є у компаній з розвиненою 
та прозорою системою корпоративного управління. І 
хоча у світі немає єдиної моделі корпоративного управ-
ління, існують загальноприйняті міжнародні стандарти, 
які з урахуванням наших національних особливостей і 
лягли в основу розробленого регулятором кодексу. Ми 
розраховуємо, що впровадження документа сприятиме 
удосконаленню практики корпоративного управління в 
Україні і побудові вірних орієнтирів у взаємовідносинах з 
інвесторами, менеджерами, працівниками і державою», 
— розповіла Алла Папаіка, директор Департаменту кор-
поративного управління та корпоративних фінансів 
НКЦПФР. 

Вона додала, що принципи мають рекомендаційний 
характер, і їх застосування є абсолютно добровільним. 
Компанії самостійно можуть визначити, які норми до-
цільно використовувати на практиці, за необхідністю ві-
добразити ці положення у своїх внутрішніх документах.

Зазначимо, документ був розроблений задля поступо-
вого наближення українського законодавства до правил 
та рекомендацій ЄС та враховує Принципи корпоратив-
ного управління ОЕСР (Організації економічного співро-
бітництва та розвитку).

Незабаром схвалений НКЦПФР проект рішення буде 
оприлюднено на офіційному веб-сайті регулятора та у 
друкованому виданні для отримання зауважень і пропо-
зицій від учасників фондового ринку.

Нагадаємо, що базові принципи корпоративного управ-
ління були розроблені регулятором ще у 2003 році; нову 

редакцію було актуалізовано з урахуванням нинішніх ре-
алій фондового ринку.

рынок акций Украины к концу сессии 
в четверг вернулся в «красную зону» 

на снижении индексов СШа
Украинский рынок акций завершил торги в четверг 

снижением, предпринятая днем попытка роста провали-
лась после негативного начала сессии на фондовых 
площадках США: индекс «Украинской биржи» (УБ) про-
сел на 0,24% — до 1004,4 пункта, индекс ПФТС – на 
1,24%, до 380,39 пункта.

Объем торгов на УБ составил 13,35 млн грн, на ПФТС 
– 328,7 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели 
бумаги Укрсоцбанка (-3,77%), Авдеевского коксохимза-
вода (-2,28%) и Алчевского меткомбината (-1,1%).

Лучший рост зафиксирован по бумагам Енакиевского 
метзавода (+3,88%), Райффайзен Банка Аваль (+0,75%) 
и «Укрнафты» (+0,2%).

«Худшими» в индексе ПФТС были акции Ясиновского 
КХЗ (-26,14%), «Укртелекома» (-17,05%) и Крюковского 
ВСЗ (-7,96%).

Тройку лидеров роста составили акции «ДТЭК 
Захидэнерго» (+11,11%), «ДТЭК Днипроэнерго» (+6,94%) 
и Енакиевского метзавода (+3,88%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг вырос на 1,38% — до 339,77 пункта. Торговый 
оборот с индексными акциями составил 23,85 млн 
злотых (78,4 млн грн).

В «индексной корзине» в четверг подорожали акции 
«Кернела» (+3,65%), «Овостара» (+2,43%) и «Агротона» 
(+1,91%).

Капитализация всех других украинских компаний в 
этот день снизилась. Худшие результаты зафиксированы 
по акциям «Садовая Груп» (-3,49%), агрохолдинга ИМК 
(-2,33%) и «Милкиленда» (-1,91%).

НОВИНИ

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхо-
ва КомпанІя «Кд Життя» повідомляє, що Річні Загальні збо-
ри акціонерів відбудуться 24 квітня 2014 року о 12 годині за місцезнахо-
дженням товариства: м. Київ, бульвар Шевченка, 38/40 а, 4-й поверх, 
кімната № 410.

Перелік акціонерів складено на підставі зведеного облікового реєстру 
акціонерів ПрАТ «СК «КД Життя» станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів почнеться о 10 годині і закінчиться за 15 хв. до 
початку зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а пред-
ставнику акціонера — паспорт та доручення.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним, за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 38/40 А, в кімнаті № 410.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є Поліщук Олександр Володимирович. телефон для довідок: 
(044) 499 59 99.

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, об-

рання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Голови правління про результати діяльності това-

риства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків товари-

ства за результатами діяльності у 2013 році.
6. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

7. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
Правління, Ревізора.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
(2013)

попередній 
(2012)

Усього активів 110314 94829
Основні засоби 598 783
Фінансові інвестиції 73773 77201
Запаси 191 40
Сумарна дебіторська заборгованість 3064 1962
Грошові кошти та їх еквіваленти 32396 14417
Нерозподілений прибуток -8510 -10054
Власний капітал 46353 44809
Статутний капітал 36015 36015
Довгострокові зобов’язання 61872 48915
Поточні зобов’язання 2089 1105
Чистий прибуток (збиток) 1544 3146
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36015 36015
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18
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По словам аналитика инвестгруппы «ТАСК» Вячесла-
ва Иванишина, торги на украинских фондовых площад-
ках в течение дня проходили безыдейно. 

индекс УБ в пятницу утром развернулся 
вверх на положительных новостях 

от мвф и еС
Фондовые индексы Украины в начале торгов в пятницу 

изменяются разнонаправленно: индекс «Украинской бир-
жи» (УБ) устремился вверх на заявлениях МВФ и новостях 
из ЕС и к 11:00 кв вырос на 1,18% — до 1016,25 пункта, 
индекс ПФТС инерционно продолжал снижение и к указан-
ному времени просел на 0,31% — до 379,21 пункта.

В индексе УБ утром в авангарде роста были акции 
Енакиевского метзавода (+3,77%), «Укрнафты» (+2,58%) 
и «Центрэнерго» (+1,41%).

Дешевели только бумаги Укрсоцбанка (-4,32%) и Ав-
деевского коксохимзавода (-0,88%).

В «индексной корзине» ПФТС значительно подорожа-
ли акции Алчевского меткомбината (+4,56%), Авдеев-
ского коксохимзавода (+4,17%) и Райффайзен Банка 
Аваль (+2,14%).

Вместе с тем направление индекса определили акции 
Ясиновского коксохимзавода, подешевевшие на 63,11%.

Управляющий партнер инвесткомпании «Капитал 
Таймс» Эрик Найман отметил решение миссии Междуна-
родного валютного фонда продлить работу в Украине до 
25 марта, что, по его мнению, является хорошим знаком.

«За это дополнительное время удастся лучше отрабо-
тать согласованную программу экономических реформ, 
что откроет путь к получению кредита МВФ. С этой це-
лью Кабмин готовит множество новаций, большинство 
из которых способствуют увеличению доходной части 
бюджета», — прокомментировал эксперт.

доллар стабилен с утра в пятницу, 
завершает неделю лучшим ростом 

за 2 месяца
Доллар США стабилен в пятницу в парах с большин-

ством из остальных 15 наиболее активно торгуемых ва-
лют мира, но при этом завершает неделю самым 
значительным ростом за два месяца на сигналах Феде-
ральной резервной системы (ФРС) о возможности более 
раннего повышения ставок, сообщает агентство 
Bloomberg.

Евро на 9:10 мск 21 марта стоил $1,3779 — столько 
же, сколько и на закрытие североамериканского рынка в 
четверг, когда американская нацвалюта поднялась до 
максимума за две недели.

С начала недели доллар подорожал на 1% в этой 
паре.

Курс иены к доллару США составил к этому времени 
102,39 иены, также не изменившись с предыдущего ве-
чера. Пара евро/иена торгуется в четверг на уровне 
141,05 иены по сравнению со 141,08 иены по итогам 
предыдущей сессии.

В пятницу рынок ждет выступления председателя Фе-
дерального резервного банка Далласа Ричарда Фише-
ра, в котором будет искать новые указания на скорое 
ужесточение политики Федрезерва. 

«Нас ждет укрепление доллара, — считает руководи-
тель отдела валютной стратегии National Australia Bank 
Ltd. Рэй Эттрилл. — Думаю, слова Йеллен о шести ме-
сяцах пролились бальзамом на душу г-на Фишера».

Р.Фишер — один из наиболее рьяных сторонников 
жесткой денежно-кредитной политики. Председатель 
ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции в среду уди-
вила рынки, заявив, что первое повышение ставки воз-
можно уже примерно через шесть месяцев после завер-
шения программы количественного смягчения (QE). 

Если текущие макроэкономические тенденции сохранят-
ся и выкладки аналитиков окажутся верными, QE завершит-
ся в конце октября или в ноябре, то есть ставка может быть 
повышена уже в апреле или мае 2015 года — примерно на 
полгода раньше предыдущих прогнозов.

Выступление Р.Фишера в Лондоне начнется в 21:45 мск.
Японские рынки закрыты в пятницу в связи с праздни-

ком весеннего равноденствия. 

недельное падение курса юаня к доллару 
СШа стало максимальным с 2007г

Падение курса юаня к доллару США на этой неделе 
достигло 1,2%, став максимальным с 2007 года, сооб-
щает агентство Bloomberg.

С начала текущей недели Народный банк Китая (НБК) 
расширил вдвое валютный коридор юаня по отношению 
к американской валюте.

Начиная с 17 марта курс юаня к доллару может коле-
баться в пределах 2% от справочного курса в ту или 
иную сторону в течение одной торговой сессии, ранее 
колебания ограничивались уровнем в 1%.

С начала этой недели НБК понизил справочный курс 
юаня на 0,21% — в пятницу он составил 6,1475 юаня за 
доллар, что является минимумом с 6 ноября.

«Ослабление юаня, вероятно, продолжится и дальше, 
поскольку ситуация в экономике страны ухудшается, и 
НБК продолжает снижать справочный курс юаня, — 
отмечает аналитик China Silver Global Investment 
Consultant Ltd. в Гонконге Дэниэл Чан. — Перспективы 
укрепления американской валюты также оказывают дав-
ление на юань».

Стоимость юаня на закрытие рынка в Шанхае в пятни-
цу составила 6,2250 юаня/$1, поднявшись на 0,04% отно-
сительно предыдущей сессии. В течение торгов курс 
опускался до 6,2370 юаня/$1 — минимума с 25 февраля.

С начала марта юань подешевел на 1,3% относитель-
но доллара США, в феврале падение курса китайской 
нацвалюты к доллару стало рекордным — 1,38%.

Brent подорожала до $106,9 за баррель, 
но завершает неделю снижением

Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу, одна-
ко Brent завершает неделю снижением на фоне ожида-
ний, что усиление санкций в отношении России в связи с 
присоединением Крыма не приведет к перебоям с по-
ставками топлива и потому окажет незначительное вли-
яние на рынок углеводородов, сообщает агентство 
Bloomberg.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 14:32 МСК подорожали на $0,40 
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(0,38%) — до $106,86 за баррель. С начала недели коти-
ровка опустилась на 1,5%.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подня-
лась на $0,17 (0,17%) по сравнению с уровнем 20 марта — 
до $99,07 за баррель. С начала недели цены изменились 
незначительно.

«Рынок нефти, судя по всему, в целом пришел к мне-
нию, что Крым стал российским, и никто с этим ничего 
не может поделать, — отметил аналитик Global Risk 
Management Ltd. Майкл Полсен. — На повестке будут 
стоять другие вопросы, которые окажут более значи-
тельное влияние, но санкции в отношении некоторых 

лиц и компаний из России к ним не относятся».
Как сообщалось, запасы нефти в США выросли по 

итогам девятой недели подряд — на 5,85 млн баррелей, 
до 375,9 млн — максимального уровня с 29 ноября. 
Запасы бензина сократились на 1,47 млн баррелей — до 
222,3 млн баррелей, а дистиллятов — на 3,1 млн барре-
лей, до 110,8 млн баррелей, что является минимумом с 
мая 2008 года.

Объемы добычи в США выросли до 8,2 млн баррелей 
в сутки, максимальных за 26 лет.

При  подготовке  раздела «Новости» использованы 
материалы веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-
УКРАИНА
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 66. ПрАТ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 7
 67. ПрАТ ІСКОЖ-2000 24
 68. ПАТ КАМ'ЯНСЬКИЙ 19
 69. ПрАТ КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 

"ЛІСОВА КАЗКА"
50

 70. АТ КБ ЕКСПОБАНК 65
 71. ПАТ КВАЗАР 74
 72. ЗАТ КЕРЧЕНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ 

"САРМАТ"
93

 73. ПрАТ КИЇВМАШПОСТАЧЗБУТ 66
 74. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"УКРПРОДКОНТРАКТ"
53

 75. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 14
 76. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН 

"ЦУКРОГІДРОМАШ"
36

 77. ПАТ КОМЕРЦIЯ 36
 78. ПАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 15347
66

 79. ПАТ КОМФОРТ-СЕРВІС 8
 80. ПАТ КОМФОРТ-СЕРВІС 45
 81. ПрАТ КОНОТОПСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ 

БУДIВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ
77

 82. ПрАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 52
 83. ПАТ КОРОВАЙ 41
 84. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 87
 85. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР" 19
 86. ПрАТ КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО  

УКРБУД
57

 87. ПрАТ КРИМ-93 82
 88. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 76
 89. ПрАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 31
 90. ПАТ ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО 11
 91. ПАТ ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО 89
 92. ПАТ ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО 90
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 93. ПрАТ ЛЬВІВТУРИСТ 94
 94. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 22
 95. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 62
 96. ПрАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ЛАГОДА" 65
 97. ПрАТ МЕРКУРІЙ-V 67
 98. ПрАТ МЕРЧАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 94
 99. ПрАТ МЕТАЛИТ 48
 100. ПрАТ МЕХАНОМОНТАЖ 23
 101. ПрАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ  САТП-1402 32
 102. ПрАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
34

 103. ПрАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУДНОКОМП-
ЛЕКТ"

35

 104. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 35
 105. ПрАТ МОЛАГРОСЕРВІС 39
 106. ПрАТ МТС УКРАЇНА 95
 107. ПАТ МУЛІТ 7
 108. ПрАТ НАСОСМАШ 29
 109. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ТОРГІВЕЛЬНА ІНВЕСТИ-

ЦІЙНА "КОМПАНІЯ ЕКОНОМІКС"
18

 110. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МЕЦЕНАТ" 9
 111. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
37

 112. ПАТ НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" 43
 113. ПрАТ НВК "ДІАПРОФ-МЕД" 81
 114. ПрАТ НИВА 55
 115. ПрАТ НІФАР 71
 116. ПАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 39
 117. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
40

 118. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"

41

 119. ПАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 82
 120. ПрАТ ОВРУЧАНКА 91
 121. ПАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 47
 122. ПрАТ ОРФЕЙ 60
 123. ПАТ ОСТ-ІНВЕСТ 45
 124. ПАТ ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 77
 125. ПрАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
35

 126. ПрАТ ПАНСІОНАТ "ПРИБЕРЕЖНИЙ" 19
 127. ПрАТ ПЕЕМ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ"
46

 128. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 64
 129. ПАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
16

 130. ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО "ДРУЖБА" 33
 131. ПрАТ ПІРАМІС 48
 132. ПАТ ПЛЕМІННЕ ПТАХОГОСПОДАРСТВО 

"КОМУНАРСЬКЕ"
40

 133. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "СУМИГАЗ" 64
 134. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ЛУБНИГАЗ 72
 135. ПрАТ ПОБУТОВІ  ПОСЛУГИ 25
 136. ПрАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 66
 137. ПрАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 13
 138. ПрАТ ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ 5
 139. ПрАТ ПРОМЗАПАЛ 27
 140. ПАТ ПРОМТЕЛЕКОМ 75
 141. ПрАТ ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ 87
 142. ПрАТ РАМБУРС 12
 143. ПрАТ РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР 22
 144. ПрАТ РЕАЛ 71
 145. ЗАТ РЕМОНТНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 34
 146. ПАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС НИВА 74
 147. ПрАТ РІВНЕБУД 48
 148. ПрАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 33
 149. ПрАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 32
 150. ПАТ С.ПЕРОВСЬКОЇ 29
 151. ПАТ СЕЛЕКСПЛЕМКОНЕЦЕНТР 26
 152. ПАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 84
 153. ПрАТ СЕРВІС-ПОБУТ 80
 154. ПАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 43
 155. ПАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНИХ 

ЗАГОТОВЛЕНЬ
44

 156. ПрАТ СІРІУС-БУД 83
 157. ПрАТ СК "ГАЛИЦЬКА" 49
 158. ПрАТ СК РІТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ                          69
 159. АТ СКФ УКРАЇНА 92
 160. ПрАТ СНАЙПЕР 77
 161. ПАТ СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО

МАШИНОБУДУВАННЯ
10

 162. ПрАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ ІФ 5
 163. ПАТ СТАХАНОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
30

 164. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ “БIОПОЛIС” 26
 165. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ  ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ 60
 166. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ  КАШТАН 59
 167. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ  УКРАЇНСЬКИЙ

 ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС
55

 168. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ІНВЕСТ 
ЖИТТЯ"

38

 169. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ІНВЕСТ" 38
 170. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА" 20
 171. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 96
 172. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА" 70
 173. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕНОМЕ" 10
 174. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" 37
 175. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ"
13

 176. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН-ГАРАНТ" 9
 177. ПрАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР 31
 178. ПрАТ СУМИ-НАДРА 83
 179. ПрАТ СУМИСОРТНАСІННЄОВОЧ 21
 180. ПАТ СУМСЬКЕ АТП-15955 7
 181. ПАТ СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 68
 182. ПАТ СУПУТНИК 33
 183. ПАТ ТД "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" 42
 184. ПрАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 82
 185. ПрАТ ТЕХНОРЕСУРС 52
 186. ПАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 16
 187. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАКУЛА" 39
 188. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ МОРОЗІВСЬКИЙ 85
 189. ПАТ ТОРГОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АРТ" 27
 190. ПАТ ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР "АЯН-ДЕРЕ" 15
 191. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ПОБУТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

86

 192. ПрАТ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
ТОРОНТО-КИЇВ

67

 193. ПрАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 16
 194. ПАТ УКРМЕДТЕХ 61
 195. ПрАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 61
 196. ПрАТ УМР "ГІДРОЕНЕРГОБУД" 90
 197. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 58
 198. ПрАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 17
 199. ПрАТ ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН "ТЕХНОФІЛЬТР" 95
 200. ПрАТ ФАВОРИТ КОМПАНІ 88
 201. ПрАТ ФЕРРОТРЕЙДІНГ 44
 202. ПАТ ФІНРОСТБАНК 21
 203. ПАТ ХАРКІВКОЛЬОРМЕТ 37
 204. ПАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 25
 205. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД 6
 206. ПрАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ 

МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ "ДИНАМО"
52

 207. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 17
 208. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 73
 209. ПрАТ ЧЕРВОНИЙ МАК 84
 210. ПАТ ЧЕРВОНОКАМ'ЯНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
44

 211. ПрАТ ЧЕРНІГІВАВТОДОРСЕРВІС 28
 212. ПрАТ ЧЕРНІГІВШЛЯХРЕМБУДПОСТАЧ 28
 213. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 47
 214. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 56
 215. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 22 78
 216. ПрАТ ЮГ   88
 217. ПрАТ ЮЕНПІКОМ 91
 218. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 63

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125453
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
21.03.2014 р. 

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

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94

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

та фондового ринку"


