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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

22.01.2014  м. Київ  № 46

Про внесення змін до По-
рядку запобігання маніпу-
люванню цінами під час 
здійснення операцій з цін-
ними паперами на фондо-
вій біржі

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
06 лютого 2014 року за № 239/25016

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 
частини першої, пункту 371 частини другої статті 7, пунк-
ту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», статті 24 Закону Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок» 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Унести до Порядку запобігання маніпулюванню ці-

нами під час здійснення операцій з цінними паперами на 
фондовій біржі, затвердженого рішенням Державної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 
2011 року № 716, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 05 вересня 2011 року за № 1045/19783, такі зміни:

1) у пункті 3 слова та цифри «Положення про функціо-
нування фондових бірж, затвердженого рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.12.2006 № 1542, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 18.01.2007 за № 35/13302 (зі змінами)» за-
мінити словами та цифрами «Положення про функціону-
вання фондових бірж, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року 
за № 2082/22394 (зі змінами)»; 

2) в абзаці дев’ятому пункту 6 слово «депозитарієм» 
замінити словами «особою, яка провадить клірингову ді-
яльність»;

3) пункт 10 викласти в такій редакції: 
«10. Зупинення та призупинення торгів на фондових 

біржах можуть здійснюватися державним представником 
відповідно до вимог законодавства.»;

4) у пункті 14 слова «при винесенні рішення щодо на-
явності факту маніпулювання» виключити;

5) пункт 15 викласти в такій редакції: 
«15. При виявленні ознак маніпулювання уповноваже-

на особа Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку здійснює заходи відповідно до законодавства 
України.»;

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 46 від 22.01.2014 р.
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6) у тексті цього Порядку слова «Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках за-
мінити словами «Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку» у відповідних відмінках; 

7) у тексті цього Порядку слова «біржові угоди» у всіх 
відмінках замінити словами «біржові контракти (догово-
ри)» у відповідних відмінках.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забез-
печити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх 
та внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опу-
блікування цього рішення в офіційному друкованому 
виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку та оприлюднення на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Тарасенка О.О.

Голова Комісії  Д.Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Звіт 

про повторне відстеження результативності 
регуляторного акта – рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 
№ 1692 «Про затвердження Положення про допуск 

цінних паперів іноземних емітентів до обігу на 
території України»

1. Вид та назва регуляторно-
го акта

Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 
22.11.2012 № 1692 «Про затверджен-
ня Положення про допуск цінних 
паперів іноземних емітентів до обігу 
на території України», зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 26 
грудня 2012 року за № 2178/22490 
(далі — Рішення).

2. Назва виконавця заходів з 
відстеження

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку.

3. Цілі прийняття акта Рішення прийнято з метою забезпе-
чення реалізації норм Закону України 
«Про цінні папери та фондовий 
ринок», виконання підпунктів 25.2, 
25.3 пункту 25 Національного плану 
дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 
2010 — 2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», 
затвердженого Указом Президента 
України від 12.03.2012 № 187/2012, 
яким передбачена необхідність 
здійснення заходів щодо створення 
сприятливих умов і стимулювання 
обігу на українських фондових біржах 
цінних паперів іноземних емітентів, 
що мають активи в Україні та торгівля 
цінними паперами яких здійснюється 
на іноземних біржах, зокрема, через 
врегулювання питань допуску цінних 
паперів таких іноземних емітентів на 
український ринок та обігу зазначених 
цінних паперів на українських 
фондових біржах.

4. Строк виконання заходів з 
відстеження

Відстеження зазначеного рішення 
Комісії здійснювалось через рік з дня 
набрання ним чинності.

5. Тип відстеження (базове, 
повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання 
результатів відстеження

Шляхом отримання пропозицій та 
зауважень від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, та їх подальшого 
аналізу, після набрання чинності 
регуляторним актом.

7. Дані та припущення, на 
основі яких відстежувала-
ся результативність, а 
також способи одержання 
даних

Для відстеження результативності 
даного регуляторного акта обрано 
такі показники:
- кількість звернень, скарг, запитів 
фізичних та юридичних осіб до 
Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку з питань, які 
вирішуються регуляторним актом;
- кількість пропозицій фізичних та 
юридичних осіб щодо вдосконалення 
норм регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення 
показників результатив-
ності акта

Якісними показниками результатив-
ності акта можуть бути:
- удосконалення державного 
регулювання ринку цінних паперів;
- прийняття підзаконних нормативно-
правових актів Комісії для реалізації 
Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок»;
- виконання Національного плану дій 
на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 
2010 — 2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», 
затвердженого Указом Президента 
України від 12.03.2012 № 187/2012.
Кількісні показники результативності, 
вигод та витрат від прийняття 
регуляторного акту оцінити неможли-
во, оскільки його норми прямо не 
впливають на фінансові результати 
господарської діяльності учасників 
ринку цінних паперів.

9. Оцінка результатів 
реалізації регуляторного 
акта та ступеня досягнен-
ня визначених цілей

Під час проведення заходів з 
повторного відстеження результатив-
ності регуляторного акта не було 
отримано жодних зауважень і 
пропозицій фізичних та юридичних 
осіб. Цілі державного регулювання 
досягнуто повністю.

Голова Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку   Д. Тевелєв

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-



№43, 4 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 9 пункту 4 
глави 5 розділу ІII Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 № 2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948, 
та відповідно до документів, наданих на відновлення 
обігу облігацій НВФ «Стромкомплект» у формі ТОВ, 
02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 17, код за ЄДРПОУ: 
32348227, відновлено обіг облігацій серії «А» 
НВф «Стромкомплект» у формі ТоВ — розпоряджен-
ня № 6-Кф-Во-о від 27 лютого 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 р. 
№ 1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 року за № 1390/23922, пункту 5 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 24.10.2013 р. № 2484 «Про надання по-
вноважень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» та пункту 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій Відкритого акціонерного товариства «Закар-
патський завод мастильного обладнання» (90130, 
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. Ра-
дянська,1, код ЄДРПОУ: 00223622) у зв’язку з реоргані-
зацією акціонерного товариства на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерів. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій № 12/07/1/04 від «27» жовтня 
2004 року, видане Закарпатським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку — розпорядження № 20-ЗХ-3-С-А від 
28.02.2014 року.

03.04.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «маріупольський термічний завод»

(код ЄДРПОУ 20391907; місцезнаходження Товариства: 87535, Доне-
цька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)

повідомляє про проведення «10» квітня 2014 року о 12-00 річних за-
гальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 87535, Доне-
цька обл., місто Маріуполь, проспект Ілліча, 143, ПК «Іскра», мала 
актова зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) з 11.30 до 12.00 за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, — «04» квітня 2014 року.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на 

загальних зборах акціонерів Товариства від 11.04.2013. Обрання членів лі-
чильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних 
зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Това-
риства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства, 

отриманого за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

Товариством.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання 

осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання 

осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «мТЗ» 
(тис. грн.)

Найменування показника 2012 рік 2013 рік
Усього активів 36 727 37 913
Основні засоби 28 257 28 876
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 8 422 8 987
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 47
Нерозподілений прибуток 32 422 21505
Власний капітал 36 666 35664
Статутний капітал 3 582 3 582
Довгострокові зобов’язання 4 2181
Поточні зобов’язання 57 68
Чистий прибуток (збиток) (324) (11 469)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71 640 000 71 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

Примітки до таблиці показників:
* З 01.01.2012 Товариство складає фінансову звітність за міжнародни-

ми стандартами фінансової звітності.
** На дату розміщення цього повідомлення, фінансова звітність Товари-

ства не перевірена аудитором, тому зазначені у таблиці показники 
можуть бути скореговані згідно з рекомендаціями аудитора.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного акціонери можуть ознайомитись за місцем знаходження ПАТ «МТЗ» 
у робочі дні з 9-00 до 16-00 (кімната 418), а в день проведення загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Генеральний дирек-
тор Товариства Телиця Володимир Іванович.

Телефон для довідок: (0629) 51-72-98.
Генеральний директор ПАТ «мТЗ»

Телиця В.І.

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мАРІУПоЛьСьКИй ТЕРмІчНИй ЗАВоД»
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НАГЛЯДОВА РАДА 
ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИфІКоВАНИй 
КоРПоРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фоНД 

«фоНД АЛьфА» 
(надалі — Товариство), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

33149736, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталін-
града, буд. 12-Л, повідомляє, що 18 квітня 2014 року о 14 год. 00 хв. 
за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, 
кім. 28, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства 

за 2013 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬ-

НИЙ РЕЗЕРВ» за 2013 рік.
7. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укла-

дення договору з нею.
8. Про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладен-

ня договору з ним.
9. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укла-

дення договору з ним.
10. Про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладен-

ня договору з ним.
11. Про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення 

договору з ним.
12. Про розміщення акцій Товариства.
13. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства.
15. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
16. Про затвердження проспекту емісії акцій Товариства.
17. Про затвердження внутрішніх документів Товариства.
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ЗНКІф «фоНД АЛьфА» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  1 846 1 989
Основні засоби  - - 
Довгострокові фінансові інвестиції  - - 
Запаси  - - 
Сумарна дебіторська заборгованість  1 146 
Грошові кошти та їх еквіваленти  5 3 
Нерозподілений прибуток 1 327 1 342 
Власний капітал  1 827 1 842 
Статутний капітал  500 500 
Довгострокові зобов’язання  - - 
Поточні зобов’язання 19 147 
Чистий прибуток (збиток) (15) 337 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  2 000 000 2 000 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  - - 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 
18  квітня 2014 року з 13 год. 30 хв. до 13 год. 55 хв. 

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 
14 квітня 2014 року. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціоне-
рів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Га-
рагонич О. В.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІф «фоНД АЛьфА»  о.В. Гарагонич

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРЕмЕНчУцьКИй ЗАВоД мЕТАЛЕВИХ ВИРобІВ» 

До УВАГИ АКцІоНЕРІВ ПАТ «КрЗмВ»
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод металевих ви-

робів» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 04 квітня 2014 року об 11-00 годині за адресою місцезнахо-
дження Товариства: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Круп-
ської, б.2, приміщення актового залу ПАТ «КрЗмВ».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за 
місцем проведення річних загальних зборів, з 10-00 год. до 10-40 год.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно на-
дати:

• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (пас-
порт);

• представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згід-
но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представ-
ника (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 юри-
дичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності 
надається документ (витяг) про його призначення (обрання) на посаду, 
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 директора за результатами фінансово — господар-

ської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річ-
ної фінансової звітності) за 2013р. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово — госпо-
дарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансо-
во — господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КрЗмВ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 
(2013)

попередній 
(2012)

Усього активів 9931 6347
Основні засоби 4837 2937
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1033 1050
Сумарна дебіторська заборгованість 3512 563
Грошові кошти та їх еквіваленти 514 1760
Нерозподілений прибуток 3283 2618
Власний капітал 5701 4964
Статутний капітал 1067 1067
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4084 1231
Чистий прибуток (збиток) 737 1428
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21344400 21344400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

72 85

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — 31.03.2014р.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
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 Товариства, 
кімната номер 1 та в день проведення річних загальних зборів Товариства 
за місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (05366) 6-10-87, (05366) 6-10-17
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного — директор Товариства Нікіфоров О.І. або особа, яка виконує його 
обов’язки. 
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ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РАДiо i ТЕЛЕбАчЕННЯ» (місцезнаходження: 04071, 

м.  Київ, вул. Олегівська, 34-Б) (далі – Товариство)
повiдомляє, що загальнi збори акціонерів відбудуться 

10 квітня 2014 року о 14.00 за адресою: м. Київ, 
вул.олегівська, 34-б, технологiчна будiвля №1, кімната №5.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 13.00 до 14.00 
в день та за мiсцем проведення зборiв. Для реєстрації необхiдно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену вiдповiдно до чинного законодавства (для представникiв 
акціонерів).

Довiдки за телефоном: 044-417-13-74.
Дата складення перелiку акціонерів, якi мають право на участь у за-

гальних зборах - 04.04.2014.
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком ден-

ним:
Порядок денний:

1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2013 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвер-

дження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи у 2013 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014-2015 р.р.
8. Відкликання та обрання голови та членів Правління Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, 
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 1124,0 930,0
Основні засоби 385,0 425,0
Довгострокові фінансові інвестиції 11,0 11,0
Запаси 41,0 31,0
Сумарна дебіторська заборгованість 587,0 427,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 84,0 25,0
Нерозподілений прибуток 32,0 -36,0
Власний капітал 518,0 518,00
Статутний капітал 124,0 124,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 139,0 120,0
Чистий прибуток (збиток) 0,1375 0,04449
Середньорічна кількість акцій 494440 494440
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 41 40

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, 
вул. Олегівська, 34-Б, приймальня, у робочі дні з 10.00 до 12.00. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Осадчий В'ячеслав Миколайович.

Голова правління ПрАТ «Радiо i телебачення» осадчий В.м.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i.Загальні відомості:1.Повне найменування емітента-Публiчне 

акцiонерне товариство «Красноармiйський динасовий завод»,2.Код за 
ЄДРПОУ-00191738,3.Місцезнаходження-85300,м.Красноармiйськ, 
вул.Шмiдта,3, 4.Міжміський код,телефон та факс(06239)20410,96383, 
062(3320751),5.Електронна поштова адреса-office@dinas.com.ua, 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет,яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації-www.dinas.com.ua,7.Вид особливої 
інформації-Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.ii.Текст 
повідомлення:Посадова особа Генеральний директор Дерлеменко 
Валерiй Миколайович(паспорт:серiяВВ номер345187 виданий 
Красноармiйським МВУМВСУкраїни в Дон.обл.06.03.1998)згiдно рiшення 
наглядової ради(Протокол вiд 01.03.2014р.),у зв’язку iз закiнченням 
термiну повноважень 10.03.2014р.,припинено повноваження(переобрано-
призначено) на новий термiн 2роки(повноваження з10.03.2014р.
до10.04.2016р.).Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не 
володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа перебувала на посадi з10.03.2011р.Посадова особа Генеральний 
директор Дерлеменко Валерiй Миколайович(паспорт:серiяВВ но-
мер345187 виданий Красноармiйським МВУМВСУкраїни в Дон.обл. 
06.03.1998),01.03.2014р.за рiшенням наглядової ради(Протокол вiд 
01.03.2014р.),з 10.03.2014р.переобрано(призначено) на новий термiн-2р.
(повноваження з10.03.2014р.до10.03.2016р.).Часткою в статутному 
капiталi та акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Iншi посади протягом своєї 
дiяльностi:слюсар по ремонту обладнання,майстер по пiдприємству,нач.
вiддiлу,нач.сировинного цеху,нач.ЕМО,нач.ПРО,заступ.директора по 
ПРО,головний iнженер,в.о.головного технолога ЗАТ»Бiлокаменськi 
вогнетриви»,член правлiння,зам.голови правлiння з виробництва 
ВАТ«КДЗ»(з09.08.04),з березня 2011р.-генеральний директор.iii.1.Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,що міс-
титься у повідомленні,та визнає,що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.2.Генеральний директор Дерлеменко В.М, 
04.03.2014р.

ПУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КРАСНоАРмiйСьКИй ДИНАСоВИй ЗАВоД»

Повідомлення
про проведення загальних зборів

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«КИїВСьКИй СТРАХоВИй ДІм»

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (на-
далі Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 
04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збори») 
17  квітня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04053, 
м.  Київ, вул. Артема, 37-41, (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійсню-
ватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок 
реєстрації — о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації — о 10 го-
дині 45 хвилин 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 11квітня 2014 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, Що ВИНоСИТьСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ 
(ПоРЯДоК  ДЕННИй ЗАГАЛьНИХ ЗбоРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 

зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, зві-

ту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства 

на  2013 рік.
11. Створення відокремлених підрозділів Товариства та затвер-

дження положень про них.
12. Припинення діяльності існуючих відокремлених підрозділів То-

вариства.
13. Прийняття змін до Статуту товариства у зв’язку із зміною скла-

ду засновників (учасників).
14. Обрання Голови правління Товариства.
15. Обрання членів правління.
16. Обрання членів Наглядової ради.
17. Обрання ревізійної комісії.
Для  реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен 

мати при собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповід-
ну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціо-
нери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 04053, м. Київ, 
вул. Артема, 37-41, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 
16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день прове-
дення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначени-
ми документами є Бойко Микола Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00.
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Шановний акціонер!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Виробничо-

комерційна компанія «УКРПАКСЕРВІС» (далі — Товариство), код 
01884248, місцезнаходження та юридична адреса: 04176 м. Київ, вул. 
Електриків, 21, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Виробничо-комерційна компанія «УКРПАКСЕР-
ВІС» відбудуться 01 квітня 2014 року об 11:00 год. за адресою: 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, 21, адміністративний корпус, 2-ий поверх, 
кім. №1.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом 25 лютого 2014 
року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 
в день проведення зборів з 10:00 до 10:45 год. за місцем проведення за-
гальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних За-
гальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 
26 березня 2014 року.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-

вариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повнова-
жень на його підписання.

12. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію 
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повно-
важень на його підписання.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради То-
вариства.

14. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
15. Про укладання Строкових трудових договорів з Головою та членами 

Наглядової Ради Товариства.
16. Затвердження кошторису на оплату праці Голови та членів Наглядо-

вої Ради Товариства.

17. Про припинення повноважень Голови ревізійної комісії Товариства 
(ревізора).

18. Про обрання Голови ревізійної комісії Товариства (ревізора).
19. Про укладення Договору про надання послуг з Головою ревізійної 

комісії Товариства (ревізором).
20. Про затвердження додаткового договору до договору про відкриття 

та обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій та уповнова-
ження Голови правління Товариства на його підписання від імені Товари-
ства та здійснити інші дії, пов’язані з укладенням та виконанням цього до-
говору.

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 3360,3 2638,2
Основні засоби 1377 1386,9
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 3,7 3,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1929,1 1192,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 50,5 55,5
Нерозподілений прибуток 155,2 -194,2
Власний капітал 224,2 224,2
Статутний капітал 1172,2 1172,2
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 2943,2 2376,3
Чистий прибуток (збиток) 155,2 -194,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 434 434
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) 6 15

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт та дові-
реність 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 Голови Правління Товариства Яценка Ми-
хайла Мифодійовича — особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, за адресою: 04176 м. Київ, вул. Електриків, 21, 
адміністративний корпус, 2-ий поверх, кім. №1, у робочі дні тижня, а також 
в день проведення зборів за місцем їх проведення. Пропозиції подаються у 
письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу належних 
йому акцій і змісту пропозиції.

Довідки за телефоном: (044) 467-69-11
Наглядова рада ПрАТ «ВКК 

«УКРПАКСЕРВІС» 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИРобНИчо-КомЕРцІйНА КомПАНІЯ «УКРПАКСЕРВІС»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ДоНЕцьКИй 
ЕЛЕКТРомЕТАЛУРГiйНИй 
ЗАВоД»

2. Код за ЄДРПОУ 30479040
3. Місцезнаходження 83062, м. Донецьк, вулиця I. Ткаченка, 

122
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(062) 389-15-28 (062) 332-24-21

5. Електронна поштова адреса fax@istil.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://stat.demz-ua.com/notice2014_02/
notice.html

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
В зв»язку з отриманням Нiкiташевим Володимиром Михайловичем 

27.02.2014 дозвiлу на працевлаштування (№ 13056 от 27.02.2014) та керу-
ючись рiшенням (наказом) № 25/02/2014 вiд 25.02.2014 одноособового 
акцiонера приватного акцiонерного товариства «Донецький 
електрометалургiйний завод» з 27.02.2014 припинено повноваження тим-
часово виконуючого обов»язки генерального директора ПрАТ «ДЕМЗ» Ба-
баєвського Василя Ол iмпiйовича (згоду на розкриття персональних даних 
не надано). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має, часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє.Пере-
бував на посадi тимчасово виконуючого обов»язки генерального директо-
ра ПрАТ «ДЕМЗ» 2 дня. Бабаєвський В.О. переведен за ст.32 КЗпП України 
на посаду директора по захисту ресурсiв i безпеки. 

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 Нiкiташев Володимир михайлович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.02.2014
(дата)

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АВАНТ-бАНК»

Повідомлення про встановлення відсоткової ставки

ПАТ «АВАНТ-БАНК» повідомляє про встановлення відсоткової ставки 
для 7-го — 12-го відсоткових періодів за іменними відсотковими звичайни-
ми (незабезпеченими) облігаціями ПАТ «АВАНТ-БАНК» серії «В» у розмірі 
20% річних у гривні.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-

ство «Запоріжтрансформа-
тор»

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запоріжжя, 

Днiпропетровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 8(061)270-39-00; 

8(061)270-32-48
5. Електронна поштова адреса ivan.grishko@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
25.02.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статті 32 Закону України «Про 

акцiонернi товариства» черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» 
(надалі — Товариство) прийнято рішення про припинення повноважень всiх 
членiв Наглядової ради, у зв’язку з чим припинено повноваження: 

- Голови Наглядової ради — Компанії Tregory Holdings Limited, посадова 
особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради протягом 2 рокiв та 
9  мiсяцiв, з 11.05.2011, володіє часткою в розмірі 0.0006 % статутного капі-
талу Товариства;

- Члена Наглядової ради — Компанії Azidano Limited, посадова особа 
перебувала на посадi Члена Наглядової ради протягом 2 рокiв та 
10  мiсяцiв, з 08.04.2011, володіє часткою в розмірі 24.98 % статутного ка-
піталу Товариства;

- Члена Наглядової ради — Компанії Energy Standard Group S.A., поса-
дова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради протягом 2 рокiв 
та 10 мiсяцiв, з 08.04.2011, володіє часткою в розмірі 0.000004 % статутно-
го капіталу Товариства;

- Члена Наглядової ради — Компанії Artamare Limited, посадова особа пе-
ребувала на посадi Члена Наглядової ради протягом 2 рокiв та 10 мiсяцiв, з 
08.04.2011, володіє часткою в розмірі 23.65 % статутного капіталу Товариства;

- Члена Наглядової ради — Компанiї Karatano Limited, посадова особа пе-
ребувала на посадi Члена Наглядової ради протягом 2 рокiв та 10 мiсяцiв, з 
08.04.2011, володіє часткою в розмірі 24.98 % статутного капіталу Товариства;

Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у наведених вище посадових 
осіб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводить-
ся у зв'язку з тим, що законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть 
за наведені склади злочинів виключно для фiзичних осiб.

25.02.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рішення про припи-
нення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим припинено 
повноваження:

- Члена Ревізійної комісії — Линди Свiтлани Iванiвни. Iнформацiя щодо 
паспортних даних посадової особи не наводиться у зв’язку з тим, що по-
садовою особою не надано згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи 
вiдсутня. Посадова особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї 
протягом 2 рокiв та 10 мiсяцiв, з 08.04.2011,  володіє часткою в розмірі 
0,0004 % статутного капіталу Товариства;

- Члена Ревізійної комісії — Компанії Zadano Limited, посадова особа пере-
бувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї протягом 2 рокiв та 10 мiсяцiв, з 
08.04.2011,  володіє часткою в розмірі 24.99 % статутного капіталу Товариства;

- Голови Ревізійної комісії — Компанії Energy Standard Industries Limited, 
посадова особа перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї протягом 
2  рокiв та 9 мiсяцiв, з 30.05.2011,  володіє часткою в розмірі 0.00001 % 
статутного капіталу Товариства;

Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у наведених вище посадових 
осіб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводить-
ся у зв’язку з тим, що законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть 
за наведені склади злочинів виключно для фiзичних осiб.

25.02.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статті 32 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» черговими Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства прийнято рішення про обрання членiв Наглядової ради, у 
зв’язку з чим до складу Наглядової ради обрано:

- Компанiю Zadano Limited, посадову особу призначено строком на 
3 роки, володіє часткою в розмірі 24.99 % статутного капіталу Товариства;

- Компанiю Tregory Holdings Limited, посадову особу призначено строком на 
3 роки, володіє часткою в розмірі 0.0006 % статутного капіталу Товариства;

- Компанiю Karatano Limited, посадову особу призначено строком на 
3 роки, володіє часткою в розмірі 24.98 % статутного капіталу Товариства;

- Компанію Energy Standard Industries Limited, посадову особу призна-
чено строком на 3 роки,  володіє часткою в розмірі 0.00001 % статутного 
капіталу Товариства;

- Компанiю Azidano Limited, посадову особу призначено строком на 
3 роки, володіє часткою в розмірі 24.98 % статутного капіталу Товариства;

Інформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у зазначених вище посадових 
осіб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводить-
ся у зв'язку з тим, що законодавством України передбачна вiдповiдальнiсть 
за наведені склади злочинів виключно для фiзичних осiб. Iнформацiя про 
iншi посади, якi зазначені вище посадові особи обiймали протягом останнiх 
п'яти рокiв не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена iнформацiя роз-
кривається стосовно фiзичних осiб.

25.02.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими За-
гальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рішення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим до складу Ревізійної комісії обрано:

- Турiй Олену Василiвну, акціями Товариства не володіє, протягом 
останніх п’яти років особа обіймала посади: заступник директора по фінан-
сах, начальник вiддiлу планування та звiтностi.

- Шевченко Юрiя Михайловича, акціями Товариства не володіє, протя-
гом останніх п’яти років особа обіймала посади: спецiалiст I-ої категорiї.

- Линду Свiтлану Iванiвну, володіє часткою в розмірі 0,0004 % статутно-
го капіталу Товариства, протягом останніх п’яти років особа обіймала по-
сади: начальник бюро вiддiлу управлінського обліку.

Інформацiя щодо паспортних даних зазначених вище посадових осіб не 
наводиться у зв’язку з тим, що згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї 
не надано. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у за-
значених вище посадових осіб вiдсутня. Строк на який зазначених вище 
посадових осіб призначено до складу Ревізійної комісії складає 3 роки.

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: Клейнер iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.02.2014
(дата)

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАПоРІжТРАНСфоРмАТоР»

 (місцезнаходження: Київська обл., Миронівський р-н, с. Пії, вул. Півден-
на, 1а) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 04 квіт-
ня 2014 року о 10.00 за адресою: Київська обл., миронівський р-н, 
с. Пії, вул. Південна, 1а, кімн.1.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт генерального директора.
3. Звіт ревізора.
4. Затвердження річного звіту.
5. Розподіл прибутку і збитків.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1453 779
Основні засоби 8 13

Запаси 244 307
Сумарна дебіторська заборгованість 86 175
Грошові кошти та їх еквіваленти 372 71
Нерозподілений прибуток 475 227
Власний капітал 495 247
Статутний капітал 20 20
Чистий прибуток (збиток) 248 -34
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45 за місцем проведення зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах — 31.03.14 р. До дня проведення загальних зборів та в день прове-
дення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо-
рів, у робочий час в робочі дні за адресою: Київська обл., Миронівський р-н, 
с. Пії, вул. Південна, 1а, кімн.1. Посадова особа відповідальна за порядок 
ознайомлення з документами — генеральний директор Баранова Г.І.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАУКоВо-ТЕХНоЛоГІчНИй цЕНТР «УКР ВоДбЕЗПЕКА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш» 
2. Код за ЄДРПОУ 
00218012
3. Місцезнаходження 
71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
4. Міжміський код, телефон та факс 
06153 2-00-42 06153 2-35-81
5. Електронна поштова адреса 
00218012@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
www,yuzhgidromash.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.

Посадова особа Андріянова Євгенія Олександрівна (Паспорт: серія 
ЕК номер 479251 виданий 09.09.2009 р. ВВТР Запорізької обл.), яка зай-
мала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 0 шт.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 10 міс.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.12.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.12.2014 р.
Посадова особа YUZHYDROMASH S.R.L. (Паспорт: серія д/н номер 

1945329 виданий 21.10.2010 р. д/н), яка займала посаду Голова Нагля-
дової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 85,048%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 10 міс..
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 47422634 шт.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Посадова особа Муравйова Інна Володимирівна (Паспорт: серія СА 

номер 887868 виданий 08.10.1998 р. Бердянський МВ УМВС України в 
Запорізькій обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 324 шт.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Посадова особа Грищенко Марина Володимирівна (Паспорт: серія СА 

номер 266427 виданий 20.08.1996 р. Жовтневий РВ УМВС України у За-
порізькій обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 10 міс.
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 1 шт.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Посадова особа Кондратенко Олена Михайлівна (Паспорт: серія СА 

номер 824507 виданий 01.10.1998 р. Жовтневий РВ УМВС України в За-
порізькій обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 10 міс.

Пакет акцій, що належить посадовій особі — 1 шт.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» 
Посадова особа Воліна Наталя Петрівна (Паспорт: серія СВ номер 

233539 виданий 08.08.2000 р. Бердянський МВ УМВС у Запорізькій 
обл.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 10 міс.
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 540 шт.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Посадова особа Пікулик Наталя Олексіївна (Паспорт: серія ВВ но-

мер 680777 виданий 08.12.1998 р. Жовтневий РВ Маріупольського МУ 
УМВС у Донецькій обл.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 10 міс.
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 0 шт.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ  «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Посадова особа Величко Оксана Борисівна (Паспорт: серія СА но-

мер 606295 виданий 12.11.1997 р. Бердянський МВ УМВС України у За-
порізькій  обл.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2роки 10 міс.
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 1 шт.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Завод 

Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Нагля-

дової Ради ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Посадова особа Телегуз Едуард Миколайович (Паспорт: серія СВ 

номер 358747 виданий 26.06.2001 р. Бердянським МВ УМВС України в 
Запорізькій  обл.), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 10 міс..
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 1 шт.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Завод 

Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Нагля-

дової Ради ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Посадова особа Герасимчук Леонід Леонідович (Паспорт: серія СВ 

номер 171414 виданий 19.02.2000 р. Бердянський МВ УМВС України в 
Запорізькій обл.), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0148%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 10 міс..
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 8137 шт.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Завод 

Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Нагля-

дової Ради ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Посадова особа Бухтіярова Тетяна Анатоліївна (Паспорт: серія СВ 

номер 170200 виданий 08.10.1998 р. Бердянський МВ УМВС України в 
Запорізькій обл.), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 10 міс..
Пакет акцій, що належить посадовій особі — 1 шт.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.12.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.12.2014 р.
Посадова особа YUZHYDROMASH S,R,L, (Паспорт: серія д/н номер 

1945329 виданий 18.11.2010 р. д/н), призначена на посаду Голова Наглядо-
вої ради.

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВоД ПІВДЕНГІДРомАШ»
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Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 85,0478%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 47422634 ак-

цій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ  «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 
28.02.2014  р.

Посадова особа Андріянова Євгенія Олександрівна (Паспорт: серія 
ЕК номер 479251 виданий 09.09.2009 р. ВВТР Запорізької обл.), призна-
чена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрискон-

сульт, директор підприємства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 
28.02.2014  р

Посадова особа Муравйова Інна Володимирівна (Паспорт: серія СА 
номер 887868 виданий 08.10.1998 р. Бердянський МВ УМВС України в 
Запорізькій обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0006%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економіст, 

начальник відділу.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 324 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 
28.02.2014  р

Посадова особа Грищенко Марина Володимирівна (Паспорт: серія 
СА номер 266427 виданий 20.08.1996 р. Жовтневий РВ УМВС України в 
Запорізькій обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор 

підприємства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 
28.02.2014  р

Посадова особа Кондратенко Олена Михайлівна (Паспорт: серія СА 
номер 824507 виданий 01.10.1998 р. Жовтневий РВ УМВС України в 
Запорізькій обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгал-

тер, головний бухгалтер, директор підприємства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 
28.02.2014  р

Посадова особа Воліна Наталія Петрівна (Паспорт: серія СВ номер 
233539 виданий 08.08.2000 р. Бердянський МВ УМВС України в Запо-
різькій обл.), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економіст, 

начальник відділу, заступник директора з економіки.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 540 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 
28.02.2014  р

Посадова особа Пікулик Наталя Олексіївна (Паспорт: серія ВВ но-
мер 680777 виданий 18.12.1998 р. Жовтневий РВ Маріупольського МУ 
УМВС України в Донецькій обл.), призначена на посаду Член Ревізійної 
комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економіст, 

бухгалтер, головний бухгалтер
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ  «Завод Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 
28.02.2014  р

Посадова особа Алістратова Наталя Іванівна (Паспорт: серія СА но-
мер 257126 виданий 05.10.1996 р. Бердянський МВ УМВС України в За-
порізькій обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгал-

тер, старший бухгалтер
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Завод 

Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засі-

дання Наглядової Ради ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.02.2014 р
Посадова особа Телегуз Едуард Миколайович (Паспорт: серія СВ 

номер 358747 виданий 26.06.2001 р. Бердянський МВ УМВС України в 
Запорізькій обл.), призначена на посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інжене-

конструктор, начальник ливарного виробництва, головний металург, ди-
ректор підприємства.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Завод 

Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засі-

дання Наглядової Ради ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Посадова особа Бухтіярова Тетяна Анатоліївна (Паспорт: серія СВ 

номер 170200 виданий 08.10.1998 р. Бердянський МВ УМВС в Запорізь-
кій обл.), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: комірник, 

бухгалтер
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Завод 

Південгідромаш» 28.02.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засі-

дання Наглядової Ради ПАТ «Завод Південгідромаш» від 28.02.2014 р.
Посадова особа Герасимчук Леонід Леонідович (Паспорт: серія СВ 

номер 171414 виданий 19.02.2000 р. Бердянський МВ УМВС України в 
Запорізькій обл.), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0148%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: комірник, 

інженер, начальник відділу
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8137 акцій.

iii. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2.
голова правління Телегуз Е.м.

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

(дата) 
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Акціонерам ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «НАУКоВо-ВИРобНИчЕ ПІДПРИємСТВо 
«РАДІй» (надалі — Товариство)

Запрошуємо взяти участь у річних загальних зборах акціонерів, які від-
будуться 25 квітня 2014 року в приміщенні будинку культури Товариства 
за адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29.

Початок зборів о 10.00 годині. Реєстрація учасників з 8.00 до 9.40
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший 

документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів — паспорт та 
довіреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

Порядок денний загальних зборів:
1. Припинення повноважень лічильної комісії та обрання нового скла-

ду лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.
3. Звіт дирекції про господарську діяльність за 2013 рік та основні на-

прямки роботи Товариства на 2014 рік.
4. Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по 

річному звіту та балансу за 2013 рік.
5. Звіт наглядової ради за звітний період.
6. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку (по-

криття збитків) товариства за 2013 рік.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з чле-

нами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з ними.

10. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Внесення змін до Статуту Товариства. 
Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у 
робочі дні з 8:30 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративно-
го будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, 
вул. Героїв Сталінграда, 29. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — секретар Наглядової ради — Заніздра В.В.. 

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51
оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НВП «Радій»

Найменування показника період
2013 р. 2012 р.

Усього активів (тис. грн.) 443 201 437 474
Основні засоби (тис. грн.) 45 517 44 420
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) 12 111 11 871
Запаси (тис. грн.) 89 088 12 901
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 224 244 292 654
Статутний капітал (тис. грн.) 29 610 29 610
Поточні зобов’язання (тис. грн.) 135 901 127 793
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) -2 026 2 612
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 640 000 5 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 935 1205

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»

Компанія АмбЕР РУТЕНІЯ ЛІмІТЕД
Приватному акціонерному товариству фірма «фундамент»

02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б

ПоВІДомЛЕННЯ про придбання значного пакета акцій
Відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» Ком-

панія АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД, що зареєстрована відповідно до законо-
давства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 299216, місцезнахо-
дження: Орфеос, 4Б, 1070, м. Нікосія, республіка Кіпр, повідомляє про 
свій намір придбати значний пакет акцій Приватного акціонерного товари-
ства фірма «Фундамент», ідентифікаційний код юридичної особи 
01416332.

Акції ПрАТ «Фундамент», що належать Компанії АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІ-
МІТЕД та кожній з її афілійованих осіб: 0 шт.

Кількість простих акцій ПрАТ «Фундамент», що Компанія АМБЕР РУ-
ТЕНІЯ ЛІМІТЕД має намір придбати: 140 050 шт.

Директор Компанії Amber Rutenia Limited  Ігор Сімака
17.02.2014 р.

Загальні збори
НАГЛЯДоВА РАДА

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА

«КВІТИ УКРАїНИ»
Правління ПрАТ «Квіти України» (місцезнаходження: вул. Арте-

ма, б.49, м. Київ, 04053) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти України» (далі — чергові за-
гальні збори).

Дата проведення чергових загальних зборів 7 квітня 2014 року. 
Чергові загальні збори проходитимуть за адресою: вул. Артема, 
б.49, м. Київ, 04053 (кімн. №301)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах 24 година 01 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 
до 10:30 за адресою проведення чергових загальних зборів, зазна-
ченою вище.

Початок чергових загальних зборів о 11.00.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, ЯКІ ВИНоСЯТьСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ
ПоРЯДоК ДЕННИй: 

1. Про встановлення кількісного складу та обрання Лічильної комі-
сії чергових загальних зборів ПрАТ «Квіти України».

2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів та 
затвердження регламенту зборів чергових загальних зборів 
ПрАТ «Квіти України».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових за-
гальних зборів ПрАТ «Квіти України».

4. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та його затверджен-
ня.

5. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та його затвердження.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2013 рік. 
7. Затвердження результатів діяльності товариства за 2013 рік, за-

твердження рiчного звiту та балансу товариства.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків).
Для участі у чергових загальних зборах акціонерам потрібно мати 

документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів — паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодав-
ством. При наявності у акціонера представника (довіреної особи), 
присутність акціонера на чергових загальних зборах необов'язкова.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загаль-
них зборів у приміщенні ПрАТ «Квіти України» за адресою: вул. Арте-
ма, б.49, м. Київ, 04053 (кімн. №405) у робочі дні та робочий час. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами є Паламарчук Тетяна Володимирівна.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення 
чергових загальних зборів звертатись до Паламарчук Т.В. за тел.: 
(044) 486-66-16 або за адресою: вул. Артема, б.49, м. Київ, 04053 
(кімн. №405)

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

Найменування показника  Період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 1714 1388
Основні засоби 1083 1120
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси - 4
Сумарна дебіторська заборгованість 228 84
Грошові кошти та їх еквіваленти 380 50
Нерозподілений прибуток 
Власний капітал 1383 528
Статутний капітал 236,1 236,1
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 331 860
Чистий прибуток (збиток) -83 -975
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9293 9293
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

9293 9293

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 12

Наглядова рада ПрАТ «Квіти України»
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ПоВІДомЛЕННЯ
ПРо ПРоВЕДЕННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗбоРІВ

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «КІЛьцЕ»

(ідентифікаційний код 05796400)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЛЬЦЕ», місцезнаходжен-

ня: Україна, 65088, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська 
дорога, будинок 92/94, повідомляє, що «09» квітня 2014 року о 15 годин 
00 хвилин за адресою: місто одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 
будинок 92/94 (кімната 503) будуть проводитись загальні збори товари-
ства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводиться 
у день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних збо-
рів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеного станом на «03» квітня 2014 року. Час початку реєстра-
ції акціонерів для участі у загальних зборах: 14 годин 00 хвилин. Час за-
кінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14 годин 
45  хвилин.

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

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

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізо-

ра товариства за 2013 рік.
7. Затвердження звіту та балансу товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) това-

риства за підсумками роботи за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
10. Обрання членів наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у період до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись шля-
хом письмового звернення за місцезнаходженням товариства: 65088, 
м.  Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 92/94, кімната 503, у робочі дні 
та у робочий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в день проведення за-
гальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа, що відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор 
Корчинська Олена Вячеславівна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу відповідно до чинного законодавства (бажано — паспорт). Пред-
ставникам акціонерів — документ, що посвідчує особу відповідно до чин-
ного законодавства (бажано — паспорт) та належним чином оформлену 
довіреність.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПРАТ «КІЛьцЕ» (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 24123,3 20364,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23887,7 16499,6
Довгострокові фінансові інвестиції - 962,9
Запаси 2,0 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 198,8 282,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 34,8 5,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6909,9 -4044,5
Власний капітал 5782,0 2087,4
Статутний капітал 4685,8 4685,8
Довгострокові зобов’язання 17620,0 17620,0
Поточні зобов’язання 721,3 657,4
Чистий прибуток (збиток) -3684,3 -818,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18743200 18743200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

ПрАТ «КІЛьцЕ»
Телефон для довідок (0482) 45-64-19

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ чЕРНІГІВСьКЕ обЛАСНЕ 

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ТУРИЗмУ 
ТА ЕКСКУРСІЯХ «чЕРНІГІВТУРИСТ», 

(код за ЄДРПОУ 14221225, місцезнаходження: 14027, м. чернігів, 
вул. Шевченка,103)

повідомляє про проведення чергових загальних Зборів акціонерів, які 
відбудуться 04 квітня 2014 року об 11:00 годині за адресою: м. чернігів, 
вул. Шевченка, 103, зал № 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 10:00 до 11:00 год.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «Черні-

гівтурист».
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Чернігівту-

рист».
3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 

ПрАТ «Чернігівтурист».
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Чернігівтурист».
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «Чернігівтурист» за фінансо-

вими результатами 2013 року, затвердження строку, порядку виплати ди-
відендів та покриття збитків.

6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Чернігівтурист».
7. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 

Ревізійну комісію, Правління ПрАТ «Чернігівтурист».
8. Про звіт Наглядової Ради ПрАТ «Чернігівтурист».
9. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Чернігівтурист».
10. Про звіт Правління ПрАТ «Чернігівтурист».
11. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-

сового плану ПрАТ «Чернігівтурист» на 2014 рік.
12. Про Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ «Чернігівту-

рист»
13. Про Положення про розпорядження майном ПрАТ «Чернігівту-

рист»
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Чер-

нігівтурист».
15. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Чернігівтурист».
16. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

представниками члена Наглядової ради ПрАТ «Чернігівтурист», обрання 
особи, яка уповноважується на їх підписання.

17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Чер-
нігівтурист».

18. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Чернігівтурист».
19. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Ревізійної комісії ПрАТ «Чернігівтурист», обрання особи, яка 
упов новажується на їх підписання.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «чернігівтурист« (тис. грн.)

Найменування показника період 
Звітний

2013 
Попередній

2012 
Усього активів  2287 2413
Основні засоби  4573 4498
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 63 71
Сумарна дебіторська заборгованість  75 45
Грошові кошти та їх еквіваленти 205 273
Нерозподілений прибуток 133 193
Власний капітал 2192 2244
Статутний капітал 1928 1928
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 95 169
Чистий прибуток (збиток) 131 150
Середньорічна кількість акцій (шт.) 192800 192800
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57 66

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 31 березня 2014 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 103, кімната № 101 приймальня з понеділка по п’ятницю з 
10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Купрієнко О.А. 

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

Тел. для довідок: (04622) 3-81-56.
Наглядова рада ПрАТ «чернігівтурист»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному 

друкованому виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента — Публічне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента — 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (044) 287-01-22,  

(044) 287-01-22 
1.6. Електронна поштова адреса емітента — 
o.ushakova@alpari-bank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації — http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II 

або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III 
цього Положення — Відомості про зміну складу посадових осіб.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» — надалі 

Товариство (код за ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мАКАРоННА фАбРИКА»

(місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця фрунзе, 142) 
Повідомляє про доповнення до порядку денного позачергових за-

гальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «МАКА-
РОННА ФАБРИКА», які відбудуться 20 березня 2014 року за адресою: 
місто Київ, вулиця фрунзе, 142 (актовий зал). 

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

будеться в день та за місцем їх проведення без змін — з 11.30 до 13.30  го-
дин. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів без змін — 14 березня 2014 року. 

Доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акці-
онерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (перелік питань, що додатково 
виносяться на голосування):

7. Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства в 2013 році. Затвердження звіту правління за 2013 рік.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу та висновки 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 
Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

9. Затвердження річного звіту та балансу 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

Вище зазначені доповнення до порядку денного позачергових за-
гальних зборів акціонерів внесено на підставі пропозиції акціонера — 
Швець Ніни Наумівни від 24 лютого 2014 року, що є власником біль-
ше ніж 5 % (6 209 штук) простих іменних акцій даного Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з допов-
неннями до порядку денного позачергових загальних зборів, а також з 
інших питань, які пов'язані з проведенням позачергових загальних зборів 
акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що 
посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним 
чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що 
посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрис-
консульта Товариства Казімірчука С.В. (третій поверх адміністративного 
корпусу ПАТ «Макаронна фабрика», номер кабінету — 7) 

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

ціонери 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»

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АЛьПАРІ бАНК»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТоРГоВИй ДІм «цУм»

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 
2014р. о 15.00 за адресою: 36020, м.Полтава, вул.Жовтнева,28/13 
(кабінет голови наглядової ради) 

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів: 7 квітня 2014р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання членів лічильної комісії та секретаря загальних зборів 

Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності то-
вариства у 2013 році. Затвердження річного звіту товариства і розподілу 
прибутку за 2013р., та напрямки використання прибутку в 2014р. 

3. Звіт Наглядової ради. 
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Прийняття статуту товариства в новій редакції.
6. Про скасування Положеннь: Про загальні збори акціонерів 

ПрАТ «Торговий дім «ЦУМ», Про Наглядову раду ПрАТ «Торговий дім 
«ЦУМ», Про Ревізійну комісію ПрАТ «Торговий дім «ЦУМ», Про дирекцію 
ПрАТ «Торговий дім «ЦУМ». 

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Про обрання Наглядової ради товариства. 
9. Вибори голови Наглядової ради товариства.
10. Вибори Ревізора товариства.
11. Визначення умов цивільно-правових угод(контрактів) з посадовими 

особами товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів  8354,6 8974,0
Основні засоби  7970,6 7976,0
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 102,3 102,0
Сумарна дебіторська заборгованість  255,4 878,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,4 18,0
Нерозподілений прибуток 4357,0 3367,0
Власний капітал 7042,6 6432,0
Статутний капітал 2 500,00 2 500,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1513,7 2754,0
Чистий прибуток (збиток) 4357,0 3367,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2500000 2500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 43

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 11.04.2014р. з 
14.40 до 14.55. 

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представни-
кам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та доручення на право 
участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації — м.Полтава, вул. Жовтнева, 28/13, кабі-
нет Голови Наглядової ради.

З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком денним 
загальних зборів можна ознайомитися за адресою — м.Полтава, вул. Жовт-
нева, 28/13, кабінет Голови Наглядової ради в робочі дні та робочий час то-
вариства, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведен-
ня до 15.00. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — в.о.генерального директора Яковлев В.Є.

Телефони для довідок: (0532) 50-83-70  НАГЛЯДоВА РАДА.



№43, 4 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13

вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації 
про емітента — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Рішенням єдиного акціонера Товариства від 28 лютого 2014 року було 
припинено повноваження Секретаря Спостережної ради та припинення 
повноважень члена Спостережної ради, припинено дію контракту Омель-
ченка Ростислава Володимировича. Перебував на посаді з 20 січня 
2014  р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано. 

Рішенням єдиного акціонера Товариства від 28 лютого 2014 року 
було введено до складу Спостережної ради Савиченка Бориса Ониси-
мовича. Попереднє місце роботи: Голова Правління — ПрАТ «Страхова 
компанія «Статус». Призначений строком на 3 роки. Часткою у статут-

ному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

Голова Правління ___________
(підпис) 

Краснощок олег Петрович

М. П. __________________________
28.02.2014 

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«жЛК-УКРАїНА» 

(код єДРПоУ 00445794, місцезнаходження: 09133, Київська обл., 
см. Терезине, вул. Першотравнева 2,  

фактичне місцезнаходження органу управління:  
09109, Київська обл., м. біла церква, вул. Сквирське шосе 176)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 09 квітня 2014р. о 15 годині 00 хв. за адресою: Київська обл., 
смт. Терезине, вул. Першотравнева 2, в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем та в день проведення за-
гальних зборів акціонерів з 14.00 год. до 14.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 03 квітня 2014р.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії. 
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 

2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товари-

ства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 

2013 рік, напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік і збитків Товариства з ура-

хуванням вимог, передбачених законодавством.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивіль-

но — правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

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

Найменування показника період
попере-

дній
звітній

Усього активів 26 805 35604
Основні засоби 11 333 14938
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5 512 5594
Сумарна дебіторська заборгованість 6 485 8047
Грошові кошти та їх еквіваленти 500 243
Нерозподілений прибуток 7 461 7001
Власний капітал 14 706 14246
Статутний капітал 3 078 3078
Довгострокові зобов’язання 204 1038
Поточні зобов’язання 11 845 20 320
Чистий прибуток (збиток) (591) (2374)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 310 908 12310908
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 309 352

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів — документ, що 
посвідчує особу та довіреність на право участі у загальних зборах, оформ-
лену у відповідності до законодавства України. 

З питань порядку денного, ознайомлення з документами, з організацій-
них питань проведення зборів звертатися за адресою: м. Біла Церква, 
вул. Сквирське шосе 176 або за тел. (04563) 6-14-38 до відповідальної 
особи-начальника юридичного відділу у робочі дні з 10.00 до 13.00, та в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів).

В.о. генерального директора  Іванова Т.м.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«АГРоПЕРЕРобКА»!
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВІДБУДУТЬСЯ 12 квітня 

2014 року об 10.30 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 87400, 
Донецька обл., Першотравневий район, смт мангуш, вул. Леніна, 32 
в кабінеті Голови правління (2-й поверх)

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
загальних зборах: з 09.30 до 10.20.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах: 08.04.2014р. 

ПоРЯДоК ДЕННИй  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильной комісії. 
2.Обрання робочих органів загальних зборів, затвердження регламен-

ту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2013р.
5. Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013р. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, висновків Ревізійної комісії.
7. Завердження річного звіту Товариства за 2013р.
8. Про затвердження розподілу прибутку (збитку) Товариства. 
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Порядок ознайомлення акціонерів(учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних за-
гальних зборів: акціонери (учасники) можуть ознайомитись з матеріала-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за міс-
цезнаходженням Товариства в робочі дні з 08.00 до 16.00 в приймальній 
керівника. А в день проведення загальних зборів — в місті їх проведення. 
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів(учасників) з документами — Голова Правління Ю.К. Півоваров.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів — доручення, оформлене згідно ви-
могам чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. 

Довідки за телефоном: +38 0297 2 31 38
основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «АГРоПЕРЕРобКА»
(тис.грн.)

Найменування показника Звітний 
період 

(2013 рік)

Попередній 
період 

(2012 рік)
Усього активів 108,0 105,0
Основні засоби 36,6 37,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,8 4,6
Сумарна дебіторська заборгованість 15,8 17,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,9 8,6
Нерозподілений прибуток 22,0 22,0
Власний капітал 98,2 96,7
Статутний капітал 56,7 56,7
Вартість чистих активів 98,2 96,7
Довгострокові забов’язання
Поточні забов’язання 9,8 8,3
Чистий прибуток(збиток) 1,5 -27,7
Середньорічна кількість акцій(шт.) 226870 226870
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8
Голова Наглядової ради __________  А.В.Гулієва
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство «Запорiжтрансформатор»
2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, 

Днiпропетровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

8(061)270-39-00; 8(061)270-32-48

5. Електронна поштова адреса ivan.grishko@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
25.02.2014 ПАТ «ЗТР» (надалi — Товариство) отримало вiд 

ПАТ  «НДУ» перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 
зборах, внаслiдок чого Товариству стало вiдомо про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10% i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товари-
ства, а саме:

- пакет акцiй компанiї ZADANO LIMITED, HE 205391, що розташова-
на за адресою: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя, вул. Пiндароу, 27, Альфа 
Бiзнес Центр, 2-й поверх, 1060, збiльшився та становить 552 562 
500 штук акцiй, що вiдповiдає 25,00 % статутного капiталу Товариства.

До наведених вище змiн, пакет акцiй компанiї ZADANO LIMITED 
становив 552 344 000 штук акцiй, що вiдповiдає 24,99 % статутного 
капiталу Товариства.

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 Клейнер iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.02.2014
(дата)

ПУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАПоРiжТРАНСфоРмАТоР»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПоЛТАВСьКИй ВЕНТИЛЯТоРНИй 

ЗАВоД» 
місцезнаходження: 38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Остров-

ського, 8, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які від-
будуться 07 квітня 2014 року о 15-00 за адресою: 38600, Полтав-
ська обл., смт.Котельва, вул.островського, 8, адмінприміщення 
товариства, І-поверх, кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 14-30 до 14-50 год. 07 квітня 2014 року за 
місцем проведення зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження проце-

дури та регламенту.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансо-

во — господарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження річної 
фінансової звітності та порядку розподілу прибутку(покриття збитку).

4. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повнова-

жень виконавчому органу на їх виконання.
основні показники

фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2013р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 16695 7582
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5736 4533
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6886 1078
Сумарна дебіторська заборгованість 2259 1468
Грошові кошти та їх еквіваленти 218 332
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (457) (69)
Власний капітал 4291 3903
Статутний капітал 160 160
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12404 3679
Чистий прибуток (збиток) 279 388
Середньорічна кількість акцій (шт.) 641697 641697
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

65 78

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 

38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Островського, 8, у головно-
го бухгалтера товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –01.04.2014 року.

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«УКРПЛАСТИК»
Шановні акціонери ПАТ «Укрпластик»!

Публічне акціонерне товариство «Укрпластик» (код за ЄДРПОУ 
00203588, місцезнаходження: м. Київ, вул. М.Раскової, 1) повідомляє, що 
04 квітня 2014 року о 12-00 годині в приміщенні актового залу ПАТ «Укр-
пластик» за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, 1, відбудуться позачер-
гові загальні збори акціонерів ПАТ «Укрпластик». 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться 04 квітня 2014 року з 10.30 год. до 11.45 год. 
за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 1 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «Укрплас-
тик», складеному станом на 24 годину 31 березня 2014 року. 

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

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

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товари-
ства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами 
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
04 квітня 2014 року з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. до 16.30 год. (обі-
дня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за адресою: м. Київ, вул. М. Раско-
вої, 1, актовий зал. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами зборів особа — Сидорова Юлія Юріївна, тел. (044) 517-36-83.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Укрпластик»; 
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів ПАТ «Укрпластик»;
3. Припинення повноважень Т.в.о. Голови Правління ПАТ «Укрплас-

тик» та членів Правління ПАТ «Укрпластик»;
4. Обрання Голови та Членів Правління ПАТ «Укрпластик»; 
5. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Укрпластик»;
6. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Укрпластик»;
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик»;
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик»;
9. Про затвердження значних правочинів ПАТ «Укрпластик»;
10. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів 

ПАТ «Укрпластик».
Правління
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місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 по-
відомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 
15 квітня 2014 року о 11-00 за адресою: 37500, Полтавська обл., м.Луб-
ни, вул.Садова, 9 адмінприміщення товариства, І-поверх, кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 15 квітня 2014 року за міс-
цем проведення зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процеду-

ри та регламенту.

3. Звіти: Правління, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження річ-
ної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збитку). 

4. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
5. Про викуп товариством власних акцій.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 996 739

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СПЕцЛІСмАШ», 

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«СУмСьКИй АВТоРЕмоНТНИй ЗАВоД»
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 використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://sarz.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
ПАТ «СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (далі — Товариство) 

повідомляє, що згідно письмового повідомлення ТОВ «РЕНТАЛ БІЗНЕС» 
з інформацією від власника акцій відповідно до статті 65 Закону України 
«Про акціонерні товариства», отриманого Товариством 28.02.2014р., від-
булися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій, а саме:

• розмір пакету акцій акціонера — юридичної особи ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАБАТ ІНВЕСТ», місцезнахо-
дження: 01021, м. Київ, вул.М.Грушевського, буд.9, оф.66, код за  
ЄДРПОУ 37266579, що становив 76935 штук простих іменних акцій 
(23,3831% від загальної кількості голосуючих акцій емітента) зменшився 
до 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій емітента);

• розмір пакету акцій акціонера — юридичної особи ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА», місцезнаходження: 01021, 
м. Київ, вул. Липська, буд.19/7, код за ЄДРПОУ 33498034, що становив 
84468 штук простих іменних акцій (25,6726% від загальної кількості голо-
суючих акцій емітента) зменшився до 0 штук простих іменних акцій (0 % 
від загальної кількості голосуючих акцій емітента);

• розмір пакету акцій акціонера — юридичної особи ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОГДАН-
КАПІТАЛ»,  місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд.29-А, 
код за ЄДРПОУ 36047620, що становив 98700 штук простих іменних акцій 
(29.9981% від загальної кількості голосуючих акцій емітента) зменшився 
до 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій емітента);

• розмір пакету акцій акціонера — юридичної особи ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТАЛ БІЗНЕС», місцезнахо-
дження: 40007, Україна, м. Суми, вул. Черкаська, буд.1, код за ЄДРПОУ 
38397217, що становив 0 штук простих іменних акцій (0% від загальної 
кількості голосуючих акцій емітента) збільшився до 260103 штук про-
стих іменних акцій (79,0538% від загальної кількості голосуючих акцій 
емітента).

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. 28.02.2014

(дата)

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«1-й ДоНЕцьКИй АВТоРЕмоНТНИй ЗАВоД»

(код за ЄДРПОУ 05482437, що розташоване за адресою: Україна, 
83050, м. Донецьк, пр-т Ватутіна, 2

ПоВІДомЛЯє
про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яке 

відбудеться 8 квітня 2014 року о 14 год. 00 хв. Загальні збори проводи-
тимуться за адресою: Україна, 83114, м. Донецьк, вул. Рози Люксем-
бург, 72, Донецький фізико-технічний інститут ім. А.А. Галкіна НАм 
України, приміщення актової зали.

Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день прове-
дення загальних зборів з 12 години 30 хвилин до 13 години 40 хвилин за 
місцем їх проведення. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 2 квітня 2014 рік. 

ПоРЯДоК ДЕННИй
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та 

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

його наслідками.
4. Розгляд висновку звіту аудитора про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку Това-

риства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяль-
ності Товариства у 2013 році.

6. Про вчинення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «1-й ДоНЕцьКИй АВТоРЕмоНТНИй ЗАВоД» 
Найменування показника Звітний 

2013 рік
Попередній 

2012 рік 
Усього активів 57830 49325
Основні засоби (залишкова вартість) 264 288
Довгострокові фінансові інвестиції - _
Запаси 46534 39770
Сумарна дебіторська заборгованість 10395 9118
Грошові кошти та їх еквіваленти 637 149
Нерозподілений прибуток (збиток) - 2370 -3653
Власний капітал - _
Статутний капітал 342 342
Довгострокові зобов’язання - _
Поточні зобов’язання 59858 46636
Чистий прибуток, збиток 1283 -1326
Середньорічна кількість акцій (штук) 683533 683533
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- _

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- _

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 10

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Озна-
йомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам 
цього повідомлення до 7 квітня 2014 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою: Україна, 83050, м. Донецьк, 
проспект Ватутіна, 2. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріала-
ми Зборів Голубенко Л.П. Довідки за телефоном (062) 338-13-27.

В день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуваєть-
ся у місці проведення Зборів. 

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, 
що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів-
довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та доку-
мент, що посвідчує особу.

Наглядова рада  
ПАТ «1-й ДоНЕцьКИй АВТоРЕмоНТНИй ЗАВоД»
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Основні засоби (за залишковою вартістю) 254 270
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 51 12
Сумарна дебіторська заборгованість 107 39
Грошові кошти та їх еквіваленти -19 -72
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11 -105
Власний капітал 721 643
Статутний капітал 115 115
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 275 366
Чистий прибуток (збиток) 94 -4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 461469 461469

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 41

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 

37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9, у головного бухгалтера 
товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  –09.04.2014 року.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРЕмЕНчУцьКИй РЕмоНТНо-мЕХАНІчНИй 

ЗАВоД» 
Код за єДРПоУ 00380391

(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, 
офіс 62А), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 04 квітня 2014 року о 17-30 за адре-

сою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд.  10/24, 
офіс 62А, ПрАТ «КРмЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 17-00 до 17-25 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 за-
гальних зборах: на 24 годину 31 березня 2014 року.

Порядок денний:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 

ПрАТ  «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПрАТ  «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізора. 

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік та затвердження розміру 

дивідендів за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПрАТ «КРмЗ» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 3844,2 31424,3
Основні засоби 4989,6 7951,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 268,9 1188,4
Сумарна дебіторська заборгованість 352,3 118,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 34,0 15156,4
Нерозподілений прибуток 4,4 20093,9
Власний капітал 3334,7 3126,9
Статутний капітал 22,2 22,2
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 482,9 8181,3
Чистий прибуток (збиток) 234,8 19881,7
Середньорічна кількість акцій (штук) 17725 17725
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А, 
ПрАТ «КРМЗ». 

Відповідальна особа — Голова Правління Дзюба О.К.
Телефон для довідок: (067) 733-27-42

З повагою, Правління ПрАТ «КРмЗ»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПК-ІНВЕСТ» (місцезнахо-

дження: 83003, місто Донецьк, проспект Ілліча, 89) повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «05» квітня 
2014 року о 11-00 за адресою: 83001, м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 7б, 
офіс 4.1.9. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 до 9-45. Участь 
у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і 
їх представники. Для участі акціонерам при реєстрації необхідно мати 
паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність оформлену у 
відповідності до вимог чинного законодавства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено на дату «01» квітня 2014 року.

Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань 
при проведенні річних загальних зборів акціонерів наступні:

1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.

Порядок денний:
1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства
3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності 

Товариства за 2013 рік
4. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2013 рік
5. Розгляд питання щодо зміни розміру винагороди Голови Наглядової 

ради
До проведення загальних зборів акціонери можуть отримати інформа-

цію та ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного у робочі дні — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 
13:00, з 14:00 до 18:00, за адресою: 83001, м. Донецьк, бульвар Пушкі-
на, 7Б, офіс 4.1.9, шляхом подання письмового звернення до Генерально-
го директора Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Генеральний директор Товариства — Распо-
пов Роман Сергійович.

Пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до порядку денного 
загальних зборів акціонерів вносяться Голові Наглядової ради Товариства 
за адресою: 83001, м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 7Б, офіс 4.1.6 в порядку 
встановленому законом.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 768 061 2 655 366
Основні засоби 2 044 653 1 896 889
Довгострокові фінансові інвестиції 6 338 -
Запаси 242 228 197 506
Сумарна дебіторська заборгованість 137 788 175 005
Грошові кошти та їх еквіваленти 108 243 82 171
Нерозподілений прибуток/непокритий 
збиток

142 743 -33 928

Власний капітал 612 844 435 627
Статутний капітал 110 162 110 162
Довгострокові зобов’язання 1 607 942 1 717 978
Поточні зобов’язання 547 275 501 761
Чистий прибуток (збиток) 177 217 40 316
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)

2273 2074

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Довідки за тел.: +38 (050) 348-30-23
Генеральний директор
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Шановні  акціонери!

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС"

(надалі Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акці-
онерів ПрАТ "Молокотехсервіс" відбудуться 18 квітня 2014 року об
10 годині, за адресою: Україна, 49051,  м. Дніпропетровськ, вул.
Байкальська, 12-а, кабінет № 1, 2-й поверх адміністративного
приміщення. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у
загальних зборах - 18 квітня 2014 року з 09-00 год.до 09-45 год. за ад-
ресою: Україна,49051, м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська,12-а, ка-
бінет № 2 (бухгалтерія), 2-й поверх адміністративного приміщення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24-ту го-
дину за 3(три)робочих дні до дня проведення загальних зборів акці-
онерів, тобто на 24.00 год.14 квітня 2014 року.

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

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

1. Звіт голови Правління про результати  фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 р.та прийняття рішення  за наслідка-
ми розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради за 2013 р. та прийняття рішення  за нас-
лідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. та прийняття рішення  за нас-
лідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів,

покриття збитків.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства ма-

ють можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного у робочі дні  до 17 квітня 2014
року (включно) з 9-00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 12-00
год.до 13-00 год.) за адресою: Україна, 49051, м. Дніпропетровськ,
вул. Байкальська,12-а, кабінет № 2 (бухгалтерія), 2-й поверх адмініс-
тративного приміщення. Відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами посадова особа-бухгалтер Швед Ірина Вікто-
рівна.

18 квітня 2014 р. ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці
проведення реєстрації, а також у місці проведення загальних зборів
товариства.

Телефон  для довідок: (0562) 27-90-54 Меркушова Василина Ми-
хайлівна

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"МОЛОКОТЕХСЕРВІС" (тис.грн.)
Найменування показника 2013 рік 2012 рік

Усього активів 654,1 658,6
Основні засоби 598,1 609,7
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 39,9 39,1
Сумарна дебіторська заборгованість 12,3 9,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,8 0,1
Нерозподілений прибуток 0,3 0,1
Власний капітал 452,2 455,7
Статутний капітал 150,5 150,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 51,1 52,3
Чистий прибуток (збиток) 0,2 -1,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 602160 602160
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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

2. Код за ЄДРПОУ: 00955101;
3. Місцезнаходження: 56209, Україна, Миколаївська область, Березне-

гуватський р-н, селище Березнегувате, Березнегуватська, будинок 16;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05168) 9-45-98, (05168) 9-45-98;
5. Електронна поштова адреса: bereznegovata@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: bereznegovatskiy.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

ПАТ "Березнегуватський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iмен-
них цiнних паперiв станом на 31.12.2013 р., отриманого вiд депозитарiю
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 28.02.2014 р., повiдомляє про
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих ак-
цiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А. (PRICEHILI OVERSE-
AS S.A.)

2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Британськi Вiрджиновi Остро-
ви Тортола Роуд Таун, Вiкхеймз Кей 1 Вантерпул плаза П.С. 873 

3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно
зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.

4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-
онера до змiн 63,14725% до статутного капiталу, пiсля змiн 58,14725 % до
статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 2023993
шт., пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала
1863734 (шт.). Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не заз-
начається дата змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни"
зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова правлiння  Ковалевський Iван Iванович 28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХІММЕТ»

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код,
телефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chim-
met@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: himmet.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників
акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі –

Товариство) повідомляє, що 27.02.2014 р. від депозитарію ПАТ
«Національний депозитарій України» був отриманий перелік акціонерів
Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою
відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив
22,0015% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій
Товариства пакет простих іменних акцій ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент»
складає 23 080 846 (двадцять три мільйони вісімдесят  тисяч вісімсот
сорок шість) штук простих іменних акцій, що становить  23,4171%
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд» (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна. буд. 30, код ЄДРПОУ 37900479) становив
9,7480% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій,
пакет акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Бонд» складає 12 113 261 (дванадцять
мільйонів сто тринадцять тисяч двісті шістдесят одна) штука, що
становить 12,2897% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПАТ «Хіммет» Пашковська О.М.  
28.02.2014 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧОРТОМЛИЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 31164045;
3. Місцезнаходження: 53270, Україна, Днiпропетровська область, Нiко-

польський р-н, село Менжинське, Конторська, будинок 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05667) 6-33-89, (05667) 6-33-89; 
5. Електронна поштова адреса: chertomlik@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: chertomlik.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

Публiчне акцiонерне товариство "Чортомлицьке хлiбоприймальне пiд-
приємство"на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом
на 31.12.2013 р., отриманого вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депози-
тарiй України" 28.02.2014 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Мунксар ЛТД (MUNXAR LTD.)
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Британськi Вiргiнськi о-ви Тор-

тола, Вiкхема Кейс 1, Роуд Таун Вантерпул Плаза П.С. 873
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 600379.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 60.02773% до статутного капiталу, пiсля змiн 54,52786 % до
статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 354172 шт.,
пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 321722 (шт.)
Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не зазначається дата
змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни" зазначається да-
та, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова Лiквiдацiйної комiсiї Забула Олександр Вiкторович

28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОРIХIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОП-
РОДУКТIВ";

2. Код за ЄДРПОУ: 00951579;
3. Місцезнаходження: 70501, Запорiзька, Орiхiвський р-н, м. Орiхiв,

вул. Привокзальна, 44;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06141) 4-57-09, (06141) 4-57-09;
5. Електронна поштова адреса: orehov@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: orehov.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

ПАТ "Орiхiвський комбiнат хлiбопродуктiв" на пiдставi Реєстру влас-
никiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2013 р., отриманого вiд де-
позитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 28.02.2014 р., повi-
домляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А.
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Вантерпул Плаза, П.О. Бокс

873, Вiкхемс Кей 1, Роад Таун, Тортола, 873, Вiргiнськi о-ви 
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 61,18643% до статутного капiталу, пiсля змiн 56,1864 %
до статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала
6755716 шт., пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера скла-
ла 6203656 шт. Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не
зазначається дата змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змi-
ни" зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова правлiння Вiштал Петро Леонiдович 28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО";

2. Код за ЄДРПОУ: 00954357;
3. Місцезнаходження: 71206, Запорiзька ,Чернiгiвський р-н, с-ще Вер-

хнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140) 9-75-90, 9-19-49;
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: vtokmak.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" на пiдставi
Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2013 р., отри-
маного вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
28.02.2014 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Елсiс Тайм"

2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Днiпропетровська обл., м.
Днiпропетровськ, вул. Березинська, буд. 66-Д, оф. 11

3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно
зареєстрована юридична особа - нерезидент: 37987446.

4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-
онера до змiн 12,24492% до статутного капiталу, пiсля змiн 12,24000% до
статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 139690 шт.,
пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 139634 шт.
Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не зазначається дата
змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни" зазначається да-
та, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова правлiння Тищенко Олександр Петрович 28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька, Якимiвський р-н, м. Якимiвка,

вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131) 9-16-97, (06131) 9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiн-

них паперiв станом на 31.12.2013 р., отриманого вiд депозитарiю ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" 28.02.2014 р., повiдомляє про змiну
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А.
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Вантерпул Плаза, П.О. Бокс

873, Вiкхемс Кей 1, Роад Таун, Тортола, 873, Вiргiнськi о-ви 
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 87,4622% до статутного капiталу, пiсля змiн 84,4622 % до
статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 9303878
шт., пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала
8984750 шт. Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не заз-
начається дата змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни"
зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова правлiнняСатановський Володимир Михайлович

28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ: 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)
373-97-93; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
1. Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Публічного ак-

ціонерного товариства "Біржова Група Перспектива" (далі- Товариство)
від 27.02.2014 р. прийнято рішення: 1. У зв'язку із поданням заяви Філіпс-
ької Ірини Вікторівни (паспорт серії АЕ №900431, виданий Жовтневим РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21.11.1997 р.)  про звіль-
нення з посади директора Товариства за власним бажанням,  звільнити її
з посади директора Товариства з 27.02.2014 року. Перебувала на даній
посаді з 29.01.2014 р. (1 місяць). Філіпська І.В. непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капі-
талі емітента у розмірі 43,14 %. 2. З 28.02.2014 року призначити безстро-
ково Глазунову Олену Євгеніївну (паспорт серії АК  номер 479680, вида-
ний Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області,
31.03.1999 року) директором Товариства, за сумісництвом з встановлен-
ням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років займала поса-
ди  заступника начальнику відділу Павлоградського механічного заводу
ДПВО "Південний машинобудівний завод", начальника відділу торгівлі ТБ
"Перспектива-Коммодіті", директора ПАТ "БГП" (сумісн.). Глазунова О.Є.
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

Директор ПАТ "БГП" Глазунова О.Є.
28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

1. Загальні відомості:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РЕБУС УКРАЇНА"
код за ЄДРПОУ: 33770879; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3; міжміський код, те-
лефон та факс: (056) 373-97-93; електронна поштова адреса: rebus_uk-
raine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukra-
ine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Ребус Україна" (далі - Товариство)

повідомляє, що 28.02.2014 р. від центрального депозитарію ПАТ "Наці-
ональний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів Това-
риства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного то-
вариства "Менеджмент Технолоджіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, ЄДРПОУ 32987822) складав 51,1167% голосуючих ак-
цій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПрАТ
"Менеджмент Технолоджіз" складає  316 098 (триста шістнадцять тисяч
дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що становить  52,6830%
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Центральний Брокер" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, ЄДРПОУ 34560611) складав
48,3833% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених ак-
цій, розмір пакета акцій ТОВ "Центральний Брокер" складає  264 120
(двісті шістдесят чотири тисячі сто двадцять) штук простих іменних ак-
цій, що становить  44,0200% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор ПАТ "Ребус Україна" Кононова К.Ю.
03.03.2014 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧОРТОМЛИЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 31164045;
3. Місцезнаходження: 53270, Україна, Днiпропетровська область, Нiко-

польський р-н, село Менжинське, Конторська, будинок 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05667) 6-33-89, (05667) 6-33-89; 
5. Електронна поштова адреса: chertomlik@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: chertomlik.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

Публiчне акцiонерне товариство "Чортомлицьке хлiбоприймальне пiд-
приємство"на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом
на 31.12.2013 р., отриманого вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депози-
тарiй України" 28.02.2014 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Мунксар ЛТД (MUNXAR LTD.)
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Британськi Вiргiнськi о-ви Тор-

тола, Вiкхема Кейс 1, Роуд Таун Вантерпул Плаза П.С. 873
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 600379.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 60.02773% до статутного капiталу, пiсля змiн 54,52786 % до
статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 354172 шт.,
пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 321722 (шт.)
Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не зазначається дата
змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни" зазначається да-
та, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова Лiквiдацiйної комiсiї Забула Олександр Вiкторович

28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОРIХIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОП-
РОДУКТIВ";

2. Код за ЄДРПОУ: 00951579;
3. Місцезнаходження: 70501, Запорiзька, Орiхiвський р-н, м. Орiхiв,

вул. Привокзальна, 44;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06141) 4-57-09, (06141) 4-57-09;
5. Електронна поштова адреса: orehov@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: orehov.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

ПАТ "Орiхiвський комбiнат хлiбопродуктiв" на пiдставi Реєстру влас-
никiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2013 р., отриманого вiд де-
позитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 28.02.2014 р., повi-
домляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А.
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Вантерпул Плаза, П.О. Бокс

873, Вiкхемс Кей 1, Роад Таун, Тортола, 873, Вiргiнськi о-ви 
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 61,18643% до статутного капiталу, пiсля змiн 56,1864 %
до статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала
6755716 шт., пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера скла-
ла 6203656 шт. Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не
зазначається дата змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змi-
ни" зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова правлiння Вiштал Петро Леонiдович 28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО";

2. Код за ЄДРПОУ: 00954357;
3. Місцезнаходження: 71206, Запорiзька ,Чернiгiвський р-н, с-ще Вер-

хнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140) 9-75-90, 9-19-49;
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: vtokmak.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" на пiдставi
Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2013 р., отри-
маного вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
28.02.2014 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Елсiс Тайм"

2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Днiпропетровська обл., м.
Днiпропетровськ, вул. Березинська, буд. 66-Д, оф. 11

3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно
зареєстрована юридична особа - нерезидент: 37987446.

4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-
онера до змiн 12,24492% до статутного капiталу, пiсля змiн 12,24000% до
статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 139690 шт.,
пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 139634 шт.
Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не зазначається дата
змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни" зазначається да-
та, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова правлiння Тищенко Олександр Петрович 28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька, Якимiвський р-н, м. Якимiвка,

вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131) 9-16-97, (06131) 9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiн-

них паперiв станом на 31.12.2013 р., отриманого вiд депозитарiю ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" 28.02.2014 р., повiдомляє про змiну
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А.
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Вантерпул Плаза, П.О. Бокс

873, Вiкхемс Кей 1, Роад Таун, Тортола, 873, Вiргiнськi о-ви 
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 87,4622% до статутного капiталу, пiсля змiн 84,4622 % до
статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 9303878
шт., пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала
8984750 шт. Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не заз-
начається дата змiни прав власностi на цiннi папери, у полi "Дата змiни"
зазначається дата, станом на яку складений реєстр.

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 
Голова правлiнняСатановський Володимир Михайлович

28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ: 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)
373-97-93; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
1. Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Публічного ак-

ціонерного товариства "Біржова Група Перспектива" (далі- Товариство)
від 27.02.2014 р. прийнято рішення: 1. У зв'язку із поданням заяви Філіпс-
ької Ірини Вікторівни (паспорт серії АЕ №900431, виданий Жовтневим РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21.11.1997 р.)  про звіль-
нення з посади директора Товариства за власним бажанням,  звільнити її
з посади директора Товариства з 27.02.2014 року. Перебувала на даній
посаді з 29.01.2014 р. (1 місяць). Філіпська І.В. непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капі-
талі емітента у розмірі 43,14 %. 2. З 28.02.2014 року призначити безстро-
ково Глазунову Олену Євгеніївну (паспорт серії АК  номер 479680, вида-
ний Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області,
31.03.1999 року) директором Товариства, за сумісництвом з встановлен-
ням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років займала поса-
ди  заступника начальнику відділу Павлоградського механічного заводу
ДПВО "Південний машинобудівний завод", начальника відділу торгівлі ТБ
"Перспектива-Коммодіті", директора ПАТ "БГП" (сумісн.). Глазунова О.Є.
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

Директор ПАТ "БГП" Глазунова О.Є.
28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

1. Загальні відомості:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РЕБУС УКРАЇНА"
код за ЄДРПОУ: 33770879; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3; міжміський код, те-
лефон та факс: (056) 373-97-93; електронна поштова адреса: rebus_uk-
raine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukra-
ine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Ребус Україна" (далі - Товариство)

повідомляє, що 28.02.2014 р. від центрального депозитарію ПАТ "Наці-
ональний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів Това-
риства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного то-
вариства "Менеджмент Технолоджіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, ЄДРПОУ 32987822) складав 51,1167% голосуючих ак-
цій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПрАТ
"Менеджмент Технолоджіз" складає  316 098 (триста шістнадцять тисяч
дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що становить  52,6830%
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Центральний Брокер" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, ЄДРПОУ 34560611) складав
48,3833% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених ак-
цій, розмір пакета акцій ТОВ "Центральний Брокер" складає  264 120
(двісті шістдесят чотири тисячі сто двадцять) штук простих іменних ак-
цій, що становить  44,0200% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор ПАТ "Ребус Україна" Кононова К.Ю.
03.03.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ: 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)
373-97-93; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
1. Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Публічного ак-

ціонерного товариства "Біржова Група Перспектива" (далі- Товариство)
від 27.02.2014 р. прийнято рішення: 1. У зв'язку із поданням заяви Філіпс-
ької Ірини Вікторівни (паспорт серії АЕ №900431, виданий Жовтневим РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21.11.1997 р.)  про звіль-
нення з посади директора Товариства за власним бажанням,  звільнити її
з посади директора Товариства з 27.02.2014 року. Перебувала на даній
посаді з 29.01.2014 р. (1 місяць). Філіпська І.В. непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капі-
талі емітента у розмірі 43,14 %. 2. З 28.02.2014 року призначити безстро-
ково Глазунову Олену Євгеніївну (паспорт серії АК  номер 479680, вида-
ний Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області,
31.03.1999 року) директором Товариства, за сумісництвом з встановлен-
ням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років займала поса-
ди  заступника начальнику відділу Павлоградського механічного заводу
ДПВО "Південний машинобудівний завод", начальника відділу торгівлі ТБ
"Перспектива-Коммодіті", директора ПАТ "БГП" (сумісн.). Глазунова О.Є.
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

Директор ПАТ "БГП" Глазунова О.Є.
28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

1. Загальні відомості:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РЕБУС УКРАЇНА"
код за ЄДРПОУ: 33770879; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3; міжміський код, те-
лефон та факс: (056) 373-97-93; електронна поштова адреса: rebus_uk-
raine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukra-
ine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Ребус Україна" (далі - Товариство)

повідомляє, що 28.02.2014 р. від центрального депозитарію ПАТ "Наці-
ональний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів Това-
риства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного то-
вариства "Менеджмент Технолоджіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, ЄДРПОУ 32987822) складав 51,1167% голосуючих ак-
цій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПрАТ
"Менеджмент Технолоджіз" складає  316 098 (триста шістнадцять тисяч
дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що становить  52,6830%
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Центральний Брокер" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, ЄДРПОУ 34560611) складав
48,3833% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених ак-
цій, розмір пакета акцій ТОВ "Центральний Брокер" складає  264 120
(двісті шістдесят чотири тисячі сто двадцять) штук простих іменних ак-
цій, що становить  44,0200% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор ПАТ "Ребус Україна" Кононова К.Ю.
03.03.2014 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«мІжНАРоДНИй цЕНТР КУЛьТУРНИХ ТА 
ДІЛоВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КоНСАЛТІНГ УКРАїНА» 

(надалі — Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (на-

далі — Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представ-

ників акціонерів) для участі в Зборах: 11 квітня 2014 року з 10 годин 
00 годин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 11 квітня 2014 року об 
11-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, м. Київ, 
вул. Ігорівська 1/8, офіс 31.

місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Зборів 07 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 Товари-

ства.
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 Ревізора Това-

риства 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 розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2014 рік.
10. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товари-

ством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна 
Товариства в заставу.

11. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товари-
ством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, 
кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31, кожного робочого 
дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами Директор Товариства Єжаков С.Г.

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

Найменування показника період
Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 11056,9 11629.0
Основні засоби 7677,8 7925.1
Довгострокові фінансові інвестиції 213,2 213.2
Запаси - 22.5
Сумарна дебіторська заборгованість 2096,4 2305.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 53,0 37.2
Нерозподілений прибуток 5656,9 5696.4
Власний капітал 7444,0 7483.5
Статутний капітал 750,0 750.0
Довгострокові зобов’язання 1780,0 1780.0
Поточні зобов’язання 1832,9 2365.5
Чистий прибуток (збиток) 541,0 422,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 19

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) 201-14-05
Директор  єжаков С.Г.
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ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПРоДцЕНТР» 

(код за ЄДРПОУ 01549863, місцезнаходження: м. Житомир, 
вул. Котовського, буд.61) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які 
призначені на 15 квітня 2014 року за адресою: м. житомир, вул.  Ко-
товського, буд. 61, в кабінеті головного бухгалтера Товариства 
(кабінет №4). Початок загальних зборів о 10-00 год. Реєстрація учас-
ників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення збо-
рів з 09-00 год. до 09-50 год. 15 квітня 2014 року.

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.
Затвердження звіту Директора про результати фінансово-3. 

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основ-
них напрямів діяльності Товариства у 2014 році.

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.4. 
Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 5. 

2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, зві-6. 

ту Наглядової ради, звіту Ревізора Товариства.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Затверджен-7. 

ня балансу Товариства за 2013 рік.
Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами ро-8. 

боти в 2013 році.
Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких пе-9. 

ревищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності 
Товариства.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-10. 
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прий-
няття такого рішення.

Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та 11. 
Ревізора Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.12. 
Обрання Ревізора Товариства.13. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-14. 

тимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізором Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання вищевказаних договорів.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того, відповідні дові-
реності. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть 
ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті голов-
ного бухгалтера Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Котовсько-
го, буд.61 (кабінет №4) на підставі наданого акціонером відповідного 
запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — головний бухгалтер Пахова Інна Сергіївна. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складаєть-
ся на 24 годину 09 квітня 2014 року.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис.грн.

Найменування показника 2012 рік 2013 рік
Усього активів 2565 2855
Основні засоби 410 481
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 169 185
Сумарна дебіторська заборгованість 503 688
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 539 945
Власний капітал 1960 1879
Статутний капітал 934 934
Довгострокові зобов’язання 12 12
Поточні зобов’язання 593 964
Чистий прибуток (збиток) 160 7
Середньорічна кількість акцій, шт. 3737492 3737492
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРАїН-

СьКА ГАЛУЗЕВА КомПАНІЯ По ВИРобНИцТВУ 
ПИВА, бЕЗАЛКоГоЛьНИХ НАПоїВ ТА мІНЕРАЛь-
НИХ ВоД «УКРПИВо», що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Мала Житомирська, 3-А повідомляє:

Річні Загальні збори ПрАТ «Укрпиво» відбудуться 10 квітня 2014 року 
в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. мала житомирська, 3-А, третій по-
верх, кімната № 341.

Початок зборів о 12.00 год.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 11.30 години в день та за 

адресою проведення загальних зборів, кімната № 334.
Дата складення переліку акціонерів Національним депозитарієм Укра-

їни, які мають право на участь у Загальних зборах, 04 квітня 2014 року.
Порядок денний зборів, затверджений на засіданні Наглядової ради 

Товариства 18 лютого 2014 року:
1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної 

комісії річних Загальних зборів ПрАТ «Укрпиво».
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Укрпиво» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 роки. Прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2013 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік, з 
урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяль-
ності за 2013 рік.

8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Відкликання Генерального директора.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Генерального директора.
14. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Реві-

зійної комісії Товариства та встановлення розміру винагороди.
16. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання до-

говорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження фінансового плану ПрАТ «Укрпиво» на 2014 рік.
18. Затвердження кошторису на функціонування Наглядової Ради на 

2014 рік.
19. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 
м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, третій поверх, кімната №338, відпо-
відальна особа — Жмінько Наталія Іванівна, телефон: (044) 278-33-95.

Для участі у зборах акціонеру мати при собі документ, що посвідчує особу. 
Представнику акціонера — довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах, посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншими 
посадовими особами, в порядку, встановленому цивільним законодавством.

Телефон для довідок: (044) 278-33-95.
Наглядова рада ПрАТ «Укрпиво»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Укрпиво» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 1983,6 1814,3
Основні засоби (залишкова вартість) 211,7 257,4
Довгострокові фінансові інвестиції 193,6 193,6
Запаси 15,1 16,5
Сумарна дебіторська заборгованість 351,9 187,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1121,8 1052,7
Нерозподілений прибуток 6,6 3,1
Власний капітал 1695,8 1689,2
Статутний капітал 156,9 156,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 287,8 125,1
Чистий прибуток (збиток) 6,6 3,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 156904 156904
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«ПРожЕКТоР» 
(місцезнаходження: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, 

вул. Фрунзе, буд. 36) повідомляє Вас, що «17» квітня 2014 року об 
11.00 год. за адресою: Україна, 11603, житомирська обл., м. ма-
лин, вул. фрунзе, буд. 36, актова зала ПАТ «Прожектор» відбу-
дуться чергові річні загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація 
акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціоне-
рів відбудеться «17» квітня 2014 року з 9.00 до 10.30 год. за адресою: 
Україна, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, 36, актова зала 
ПАТ «Прожектор».

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 

директора за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звіт-

ний період та плану розподілу прибутку на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних договорів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Прожектор» (тис. грн.)

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 20475 22611
Основні засоби та інвестиційна нерухо-
мість

5238 5507

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12560 14419
Сумарна дебіторська заборгованість 937 749
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 220
Нерозподілений прибуток 0 (732)
Власний капітал 15373 16488
Статутний капітал 5854 5854
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5102 6123
Чистий збиток 1115 1341
Середньорічна кількість акцій (шт.) 117074600 117074600
Кількість власних акцій, викуплених протя-
гом періоду (шт.)

0 0

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів, складається станом на 24 годину 11 квітня 2014 року. Для 
участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Під час підго-
товки до загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами зборів до «17» квітня 2014 року у робочі дні (крім субо-
ти та неділі) з 10.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 до 13.00  год.) 
за адресою: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрун-
зе, буд. 36 (в приймальні Товариства на підставі відповідного запиту. 
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Бази-
люк Ніна Григорівна. «17» квітня 2014 року ознайомлення акціонерів 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається у місці проведення реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів ак-
ціонерів. Телефон для довідок: (04133) 5-26-48. 

 Шановні акціонери !

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мАКІїВСьКИй ЗАВоД «фАКЕЛ», 

код за ЄДРПОУ 05781213, (надалі − "Товариство") інформує про про-
ведення річних Загальних зборів Товариства (надалі − "Збори"), що від-
будуться 09 квітня 2014 року о 12:00 год.

місцезнаходження Товариства: 86154 Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Паркова, б. 7.

Місце проведення Зборів: Палац Культури шахти «Холодна балка», 
розташований за адресою: 86154, Донецька область, м. макіївка, 
вул. Клубна б.1, у приміщенні актової зали

ПоРЯДоК ДЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прий-

няття рішення за його наслідками.
4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками.
5. Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності та 

річного звіту Товариства
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових догово-

рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмі-
ру їх винагороди.

11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з членами Наглядової ради.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів Зборів буде проводитися в день їх проведення з 
10.30 год. до 11.50 год. за місцем проведення Зборів у Палаці Культури 
Шахти «Холодна Балка» у приміщенні актової зали

Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів − додатково довіреність або ін-
ший документ, що підтверджує повноваження представника.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення Зборів − 03 квітня 2014 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від 
дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 08 квітня 2014 року 
(включно) з понеділка по п'ятницю, з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня пере-
рва з 12.00 год. до 12.30 год.) за місцезнаходженням 

Товариства у приміщенні адміністративного корпусу, у кабінеті № 1, а в 
день проведення Зборів − у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – корпо-
ративний секретар — Дрючина Оксана Валеріївна

Довідки за телефоном: (062) 332-01-00.
Наглядова рада ПРАТ «мАКІїВСьКИй ЗАВоД «фАКЕЛ»

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «мАКІїВСьКИй ЗАВоД «фАКЕЛ

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період 
(2013 р.)

Попередній 
період 

(2012 р.)
Усього активів 15873 15940
Основні засоби (залишкова вартість) 8194 7351
Довгострокові фінансові інвестиції х х
Запаси 1490 1969
Сумарна дебіторська заборгованість 1973 1933
Грошові кошти та їх еквіваленти 311 104
Нерозподілений прибуток 416 741
Власний капітал 5095 5420
Статутний капітал 3957 3957
Довгострокові зобов’язання х х
Поточні зобов’язання 10778 9820
Чистий прибуток (збиток) -325 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15826400 15826400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

х х

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

х х

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 60
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА 

«ТЕХНІчНІ ЗАСобИ В мЕДИцИНІ»,
(код за єДРПоУ 20331199)

місцезнаходження Товариства: Україна, 83045 м. Донецьк, вул. Про-
фесорів Богославських, буд. 2а.

місце проведення річних загальних зборів акціонерів:Україна . 
83045 м. Донецьк, вул. Професорів Богославських, буд. 2а, кімната № 4. 

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 11.04.2014 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 35 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 55 хв.
Для реєстрації учасникам загальних зборів треба мати: акціонерам — 

паспорт, представникам — паспорт та довіреність на право участі в за-
гальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства. 

Акціонери, до дати проведення загальних зборів, в робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
за місцезнаходженням Товариства: м. Донецьк, вул. Професорів Бого-
славських, буд. 2а, кімната №4, а в день проведення загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — директор Фролкін Анатолій Іванович. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину  07 квітня 
2014 р. ( за три робочих дні до дати проведення зборів).

ПоРЯДоК ДЕННИй:
- Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів, затвердження 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства. 
- Звіт Наглядової ради Товариства. 
- Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2013 року, за-

твердження висновків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу 
Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2013 рік. 

- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Директора та Ревізійної комісії.

- Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2013 рік.

- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

- 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.

- Прийняття рішення про відкликання попереднього складу та обрання 
нового складу Ревізійної комісії.

- Про попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчи-
нятися протягом 2014 року.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ТЕХНІчНІ ЗАСобИ В мЕДИцИНІ»

Показники 2012 2013
Усього активів 313,6 375,8
Основні засоби 211,9 200,3
Довгострокові фінансові інвестиції 12,0 12,0
Запаси 6,4 7,7
Сумарна дебіторська заборгованість 64,7 127,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 18,6 28,2
Нерозподілений прибуток 35,3 29,5
Власний капітал 241,5 235,7
Статутний капітал 205,0 205,0
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання -
Чистий прибуток (збиток) 20,8 -45,1
Середньорічна кількість акцій 436170 436170
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства:

Директор ПАТ «ТЕХНІчНІ ЗАСобИ В мЕДИцИНІ»  
фролкін Анатолій Іванович. 

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАВоД «УНІВЕРСАЛьНЕ обЛАДНАННЯ»

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів

Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Завод 
«Універсальне обладнання» повідомляє акціонерів Товариства про 
призначення проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Завод «Універсальне обладнання», що відбудуться 04 квітня 
2014 року в м. Донецьк о 12.00 годині за місцезнаходженням Това-
риства, а саме за адресою: м. Донецьк, провулок В’ятський, 
буд  2а. 4 поверх.

На голосування у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, 
згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товари-
ства, виносяться наступні питання:

Порядок денний Загальних зборів акціонерів.
1. Обрання робочих органів Загальних зборів Товариства (лічиль-

ної комісії, голови і секретаря загальних зборів) та затвердження ре-
гламенту проведення зборів.

2. Затвердження звіту директора Товариства про підсумки 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

3. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Порядок 

розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
6. Припинення повноважень Наглядової ради та обрання нового 

складу Наглядової ради.
7. Попереднє узгодження значних правочинів, що можуть затвер-

джуватися Товариством.
РЕЄСТРАЦІЯ акціонерів здійснюватиметься 04.04.2014 р. з 11.00 

до 12.00 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

Право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства мають ак-
ціонери, що включені до зведеного реєстру акціонерів станом на 
31 березня 2014 року.

Для реєстрації до участі у зборах необхідно мати при собі паспорт. 
Реєстрація довіреної особи проводиться на підставі доручення, ви-
даного відповідно до законодавства України.

З документами щодо питань порядку денного річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 04 квітня 2014 року, о 
12.00, до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням 
Товариства (м. Донецьк, провулок В’ятський, буд. 2а), в юридичному 
відділі (кабінет 304) у робочі дні, робочий час, а в день проведення 
Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною осо-
бою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрискон-
сульт Товариства Березіна Ольга Миколаївна тел. (062) 382-90-01. 
Довідки за телефонами: (062) 3322337, 3325553

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності за звітний та попередній періоди .

№ 
п/п

Найменування показників Попере-
дній,

тис.грн.

Звітний,
тис.грн.

 1 Всього активів 43535 44991
 2 Основні засоби 6083 19524
 3 Довгострокові фінансові інвестиції 373 341
 4 Запаси 11892 4717
 5 Сумарна дебіторська заборгованість 24828 19982
 6 Грошові кошти та їх еквіваленти 359 427
 7 Нерозподілений прибуток (8872) 2202
 8 Власний капітал (8438) 2549
 9 Статутний капітал 347 347

 10 Довгострокові зобов’язання 33023 30451
 11 Поточні зобов’язання 18950 9503
 12 Чистий прибуток (збитки) (3835) 341
 13 Середньорічна кількість акцій (шт) 3472452 3472452
 14 Кількість власних акцій викуплених протягом 

періоду (шт)
0 0

 15 Загальна сума коштів, які витрачені на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

 16 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

122 126

ПАТ «Завод «Універсальне обладнання» 
Директор __________________ о. В. Дьомін
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Шановний акціонере!

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРАїНСьКИй ІННоВАцІйНИй бАНК» 
(далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: 04053,  

м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє Вам, що річні 
Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 10 квітня  
2014 року о 19-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточ-
кіна, 10-А, (приміщення конференц-залу).

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за 
місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 18.00 до 18.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, – 04.04.2014 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах не-
обхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-
ставнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і до-
віреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у 
порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – 
паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок денний:
Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.1. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-2. 

зультати роботи Банку за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 3. 

про результати роботи Банку за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 4. 

про фінансово-господарську діяльність Банку за 2013 рік.
Затвердження висновків Ревізійної Банку комісії Банку.5. 
Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2013 рік. Затвер-6. 

дження висновків зовнішнього аудитора.
Розподіл прибутку Банку за 2013 рік.7. 
Внесення  змін до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи 8. 

Банку для підписання змін до Статуту Банку та здійснення реєстрації змін  
до Статуту Банку у державних органах

За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань по-
рядку денного звертатись за адресою: 04053  м. Київ, вул. Смирнова – 
Ласточкіна, 10-А, к.210, тел. 044-247-20-73, відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на 
фондовому ринку Банку.

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Попередній 
2012р. Звітний 2013р.

Усього активів 5 090 369 6 028 642
Основні засоби 308 032 224 863
Інвестиційна нерухомість 137 411 210 565
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 359 241
Сумарна дебіторська заборгованість 11 362 12 015
Грошові кошти та їх еквіваленти  363 205 281 670
Нерозподілений прибуток  0 0
Власний капітал 583 439 579 063
Статутний капітал 305 000 305 000
Строкові зобов'язання  3 008 058 3 931 941
Поточні зобов'язання 466 396 523 720
Чистий прибуток (збиток) 10 539 3 901
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 500 000 000 30 500 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1219 1186

Правління банку

Акціонеру

ПРАТ «СІЛьГАЗ»
Приватне акціонерне товариство «Сільгаз» (ЄДРПОУ 20636645, 

адреса: м. Кіровоград, вул. Перспективна, 64.  повідомляє, що згідно 
з рішенням виконавчого органу чергові загальні збори акціонерів то-
вариства відбудуться 08 квітня 2014 року о 10-30 годині за адре-
сою: м. Кіровоград, вул. Перспективна, 64, 2-й поверх, приймаль-
ня директора.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність АТ за 2013 рік.
3. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2013 рік. 
4. Затвердження річного звіту АТ за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого 

органу та Ревізора АТ.
6. Розподіл прибутку і збитків АТ за 2013 рік.
7. Обрання виконавчого органу АТ.
8. Обрання Ревізора АТ.
9. Затвердження договорів та проектів договорів.
Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах при 

собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (представникам 
необхідно мати довіреність).

Початок реєстрації 08 квітня 2014 року о 10-00, закінчення о 10-
20.

З матеріалами пов’язаними з порядком денним акціонери можуть 
ознайомитись в робочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Перспективна, 64, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна 
особа за ознайомлення з документами – Філімончук Валентина Іва-
нівна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 24-00 год. 02.04.2014р

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний по-
рядок денний буде надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не мен-
ше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок (0522) 24-29-93.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Сільгаз» (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3132,6 3126,2
Основні засоби  131.9 127,1
Довгострокові фінансові інвестиції  --- ---
Запаси 7.5 2.5
Сумарна дебіторська заборгованість  2572,1 2572.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 3.3 9,0
Нерозподілений прибуток (збиток) -3051.0 -3155,6
Власний капітал 305.6 305.6
Статутний капітал 92.5 92.5
Довгострокові зобов'язання 4803.2 4803.2
Поточні зобов'язання 660,6 773,8
Чистий прибуток (збиток) 25,7 (104,6)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

--- ---

Середньорічна кількість акцій 9250 9250
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
року 

загальна 
номінальна 

вартість

--- ---

у відсотках від 
статуного 
капіталу

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

--- ---

З повагою  ПрАТ «Сільгаз»

Наглядова рада
ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «фІНАНС бАНК»

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНС БАНК» (код ЄДРПОУ 19193869) 
(далі – Банк), місцезнаходження: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, 
будинок 5.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 11 квітня 2014 р. 
 о 11:00 годині за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, буди-
нок 5, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» для участі в річних за-

гальних зборах відбудеться 11 квітня 2014 року за місцем проведення 
загальних зборів.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 годин 30 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 годин 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 

загальних зборах – 07 квітня 2014 р. на 24:00 годину.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно 

мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – до-
датково документи, що посвідчують їх право на участь у загальних 
зборах акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК», оформлені згідно з вимога-
ми чинного законодавства України.

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фІНАНС бАНК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43, 4 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30

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

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Банку.1. 
Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.2. 
Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціоне-3. 

рів Банку.
Звіт Правління Банку про виконання основних напрямів діяльності 4. 

Банку в 2013 році та визначення основних напрямів діяльності Банку на 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

Звіт Наглядової ради Банку за 2013 рік. Прийняття рішення за на-5. 
слідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.

Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-6. 
ками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної 
комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.

Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік та заходів за резуль-7. 
татами розгляду висновків аудиторської фірми.

Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2013 рік.8. 
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голо-9. 

ви та інших членів Ревізійної комісії Банку.
Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Банку.10. 
Обрання членів Ревізійної комісії Банку.11. 
Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.12. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-13. 

нами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій.14. 
Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством 

і Статутом ПАТ «ФІНАНС БАНК», мають можливість ознайомитись з до-
кументами, пов'язаними з питаннями порядку денного (переліку питань, 
що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів, за 
місцезнаходженням ПАТ «ФІНАНС БАНК»: 02002, місто Київ, вулиця 
Панельна, будинок 5, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10 годин  
00 хвилин до 17 годин 00 хвилин (обідня перерва з 13.00 г. до 14.00 г.) 
у залі нарад ПАТ «ФІНАНС БАНК», а в день проведення загальних збо-
рів – також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для 
ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням 
ПАТ «ФІНАНС БАНК» не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайом-
лення. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхід-

но мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, 
документ, який відповідно до чинного законодавства України підтвер-
джує повноваження представника.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного (переліку питань, що виносяться на голосування), є  Голова 
Правління ПАТ «ФІНАНС БАНК» Андронов Олег Борисович.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «фІНАНС бАНК» за 2013 р. 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 230 931 217 755
Основні засоби 8 915 28 682
Довгострокові фінансові інвестиції 28 109 -
Запаси - 1
Сумарна дебіторська заборгованість 567 144
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 411 103 247
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 200 799 161 440
Статутний капітал 176 000 66 000
Довгострокові зобов’язання 2 097 -
Поточні зобов’язання 9 763 56 315
Чистий прибуток (збиток) 552 (1 363)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 663 014 6 600 000
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

52 38

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного (переліку питань, що ви-
носяться на голосування) приймаються у письмовій формі в порядку, ви-
значеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «ФІНАНС БАНК», 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адре-
сою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.

Телефон для довідок: (044) 569-40-70.
Голова Наглядової ради
ПАТ «фІНАНС бАНК»                                     о. І. Довгополюк

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «фІНАНС бАНК»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 19193869
3. Місцезнаходження - 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 569-40-70
5. Електронна поштова адреса - i@financebank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – financebank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення № 2826 - зміна 
складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «ФІНАНС 

БАНК» (протокол від 28 лютого 2014 року) на підставі заяви про звіль-
нення за власним бажанням 28 лютого 2014 року звільнено (припинено 
повноваження) заступника Голови Правління, Члена Правління ПАТ 
«ФІНАНС БАНК» Шарова Ігоря Борисовича (паспорт СН № 884920, ви-
даний Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25 серпня 1998 року). 
Звільнення посадової особи виконано у зв’язку iз припиненням трудо-
вих вiдносин. Шаров Ігор Борисович акціями ПАТ «ФІНАНС БАНК» не 
володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадови зло-
чини. На посаді заступника Голови Правління, Члена Правління Шаров 
Ігор Борисович перебував протягом 11 місяців. На посаду заступника 
Голови Правління, Члена Правління замість Шарова І.Б нікого не при-
значено. 

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

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

Голова Правління 
ПАТ «фІНАНС бАНК» ________________         о. б. Андронов 
                                         М.П. (підпис)                          (П.І.Б)

03 березня 2014 року

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ  АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «бІофАРмА»

2. Код за ЄДРПОУ 36273281
3. Місцезнаходження  03680 Київ Миколи Амосова,9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)529-45-74 (044)275-80-24
5. Електронна поштова адреса  director@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення  
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою Товариства 

26.02.2014 р., Протокол №8 від 26.02.2014 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі особистої заяви про 

вихід зі складу Правління Товариства. 
Посадова особа Пашковська Галина Володимирівна (Паспорт: серія 

СН номер 346965 виданий 10.12.1996 р. Залізничний РУГУ МВС України в 
м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.06.2013 р. Ні-
кого не призначено на посаду замість звільненої особи, Правління у скла-
ді 4 членів є правомочним.

iii. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Голова правління __________ маковський о.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 28.02.2014 р. 

(дата) 
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АКЦІОНЕРУ 

ПАТ «ІГНАТПІЛьСьКИй КАР’єР»
Публічне акціонерне товариство «Ігнатпільський кар’єр» (ЄДРПОУ 

01374547, адреса: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. 
Робітнича, 10) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів това-
риства відбудуться 10 квітня 2014 року о 13-30 годині за адресою: 
житомирська обл., овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10, 
адмінкорпус, кабінет головного інженера.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії по результатам роботи АТ за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту АТ за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого 

органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.
8. Вибори виконавчого органу АТ.
9. Затвердження договорів та проектів договорів.
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 

10 квітня 2014 року, початок о 13-00, закінчення о 13-25. Для участі 
акціонерів (їх представників) в загальних зборах при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно мати 
довіреність).

З матеріалами пов’язаними з порядком денним акціонери можуть 
ознайомитись в робочі дні з 09.00 до 16.00 за адресою: Житомирська 
обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10, адмінкорпус, кабі-
нет бухгалтерії. Відповідальна особа за ознайомлення з документа-
ми – Полховська Маргарита Веніамінівна. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-00 год. 
04.04.2014р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний по-
рядок денний буде надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не мен-
ше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок: (04148) 75-136.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Ігнатпільський кар’єр» (тис.грн.)

Найменування показника період
2012 2013

Усього активів 42269 42680
Основні засоби  7763 6036
Довгострокові фінансові інвестиції  1750 1750
Запаси 1220 1124
Сумарна дебіторська заборгованість  8977 9376
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 9
Нерозподілений прибуток (збиток) (31665) (37817)
Власний капітал (19846) (25998)
Статутний капітал 40 40
Довгострокові зобов'язання 1485 1485
Поточні зобов'язання 60575 67168
Чистий прибуток (збиток) (6239) (6152)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

--- ---

Середньорічна кількість акцій 159984 159984
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
року 

загальна номінальна 
вартість

--- ---

у відсотках від 
статуного капіталу

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

--- ---

З повагою ПАТ «Ігнатпільський кар’єр»

АКЦІОНЕРУ 
ПРАТ «м-СЕРВІС»

Приватне акціонерне товариство «М-Сервіс» (ЄДРПОУ 33104103, 
адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) повідомляє, що згідно з 
рішенням виконавчого органу чергові загальні збори акціонерів това-
риства відбудуться 15 квітня 2014 року о 12-00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. Кутузова, 13, 9 поверх, актовий зал.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2013 рік.
3. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту АТ за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого 

органу, Ревізора та Наглядової ради.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.
8. Обрання Ревізора АТ.
9. Затвердження договорів та проектів договорів. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 

15 квітня 2014 року, початок о 11-30, закінчення о 11-50. Для участі 
акціонерів (їх представників) в загальних зборах при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно мати 
довіреність).

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери мо-
жуть ознайомитись в робочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 26, 5-й поверх, приймальня Голови правління. 
Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Апостолюк 
Ілона Віталіївна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах: 24-00 год. 09.04.2014р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний по-
рядок денний буде надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не мен-
ше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок: (044) 285-55-47
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності
 ПрАТ «М-Сервіс»

 (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 58473,8 56419,1
Основні засоби  2039,5 8671
Довгострокові фінансові інвестиції  8788,3 8788,3
Запаси 1224,3 989,9
Сумарна дебіторська заборгованість  36716 28644,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 204,4 51,6
Нерозподілений прибуток (збиток) (30581,1) (32268,1)
Власний капітал 40581 42268
Статутний капітал 72849 72849
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 15973,3 15605,6
Чистий прибуток (збиток) 1687 16,2
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

--- ---

Середньорічна кількість акцій 72 849 107 72 849 107
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного року 

загальна номінальна 
вартість

--- ---

у відсотках від 
статуного капіталу

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

--- ---

З повагою ПрАТ «м-Сервіс»

Надаємо уточнення до тексту, опублікованого в «Відомості НКЦПФРУ 
№ 36(1789) від 21.02.14р. ПАТ «ЗоЛоТоНІСьКИй мАСЛо-
РобНИй КомбІНАТ», в такій редакції: основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний 
(2013 р.)

Попередній 
(2012 р.)

Усього активів 280586 136507
Основні засоби 100446 68237
Довгострокові фінансові інвестиції 5394 97
Запаси 85614 32088
Сумарна дебіторська заборгованість 78305 25357

Грошові кошти та їх еквіваленти 2061 205
Нерозподілений прибуток 62745 20729
Власний капітал 79197 37181
Статутний капітал 4914 4914
Довгострокові зобов`язання 0 0
Поточні зобов'язання 201389 99326
Чистий прибуток (збиток) 42016 17930
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36930 36930
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) 467 468
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Наглядова рада

ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо
 ТоВАРИСТВА «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИфІКоВАНИй 

КоРПоРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фоНД 
«цЕНТР ІНВЕСТ-1»

(надалі – Товариство), місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Ге-
роїв Сталінграду, 12-Л, повідомляє, що 18 квітня 2014 року о 10 год. 
00 хв. за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, 
кім. 28, відбудуться річні  Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства 

за 2013 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬ-

НИЙ РЕЗЕРВ» за 2013 рік.
7. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укла-

дення договору з нею.
8. Про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладен-

ня договору з ним.
9. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укла-

дення договору з ним.
10. Про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладен-

ня договору з ним.
11. Про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення 

договору з ним.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства.
13. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
14. Про затвердження внутрішніх документів Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ЗНКІф ««цЕНТР ІНВЕСТ-1» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  22 488 27 245 
Основні засоби  - - 
Довгострокові фінансові інвестиції  - - 
Запаси  - - 
Сумарна дебіторська заборгованість  14 - 
Грошові кошти та їх еквіваленти  - 1 
Нерозподілений прибуток  22 071 26 726 
Власний капітал  22 486 27 141 
Статутний капітал  415 415 
Довгострокові зобов'язання  - - 
Поточні зобов'язання  2 104 
Чистий прибуток (збиток)  (15) (13) 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1 660 

000
1 660 000 

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 та їх представників буде проводитись  
18 лютого 2014 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв.  
14 квітня 2014 року. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціоне-
рів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Но-
вікова Ю.І.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІф «цЕНТР ІНВЕСТ-1»  Ю.є. Новікова

Наглядова рада 

ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИфІКоВАНИй 

КоРПоРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фоНД 
«РЕЗЕРВНА НЕРУХомІСТь» 

(надалі – Товариство), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33151813, 
місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-
Л, повідомляє, що 25 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, кім. 28, від-
будуться річні Загальні збори акціонерів Товариства. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства 

за 2013 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬ-

НИЙ РЕЗЕРВ» за 2013 рік.
7. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укла-

дення договору з нею.
8. Про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладен-

ня договору з ним.
9. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укла-

дення договору з ним.
10. Про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладен-

ня договору з ним.
11. Про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення 

договору з ним.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства.
13. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
14. Про затвердження змін до проспекту емісії акцій Товариства.
15. Про затвердження внутрішніх документів Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ЗНКІф «РЕЗЕРВНА НЕРУХомІСТь» за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів  19 517 23 159
Основні засоби  - - 
Довгострокові фінансові інвестиції  - - 
Запаси  - - 
Сумарна дебіторська заборгованість  30 3 632
Грошові кошти та їх еквіваленти  - 10 
Нерозподілений прибуток 4 285 4 310
Власний капітал  19 494 19 519 
Статутний капітал  11 229 11 229 
Довгострокові зобов'язання  - - 
Поточні зобов'язання 23 3 640
Чистий прибуток (збиток) (25) 35 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  11 229 11 229 
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 та їх представників буде проводитись  
25 квітня 2014 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. 

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв.  
21 квітня 2014 року. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціоне-
рів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-11. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Гарагонич Олександр Васильович. 

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІф «РЕЗЕРВНА НЕРУХомІСТь»         о.В. Гарагонич
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ШАНоВНИй АКцІоНЕР 

ПАТ «оВо «ХоЛоДмАШ» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціоне-

рів ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «оДЕСьКЕ ВИ-
РобНИчЕ об’єДНАННЯ «ХоЛоДмАШ», код за ЄДРПОУ 00217863, 
місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (далі - То-
вариство), які відбудуться 4 квітня 2014 року о 10.00 за адресою:  
м. одеса, вул. жуковського, 38, приміщення ТоВ «Палац Культури 
ім. Лесі Українки», 2-й поверх, велика зала № 1 . Реєстрація учас-
ників загальних зборів з 9.00 до 9.50 у день та за місцем проведен-
ня загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхід-
но мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), 
представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та доку-
мент, що підтверджує повноваження представника на участь у загаль-
них зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. 

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - 

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

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

його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

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

редбачених чинним законодавством.
9. Про ліквідацію основних фондів Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

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

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — станом на 24 годину 31 березня 2014 року. Поря-
док ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Това-
риства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлен-
ня про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймаль-
ня (кімната № 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — генеральний директор Поліщук Сергій Вікторович. 
Довідки за телефоном (048) 730-48-22 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20550
10453

-
5541
680
1163

-
-7251
6605

18724
-

-1512
26420240

-

-

31

18687
10887

-
5402
318
32
-

-5739
6605

14747
9679
-3293

26420240

-

-

70

Виконавчий орган Товариства

ШАНоВНИй АКцІоНЕР!
ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«ПоПІЛьНЯНСьКИй СПЕцКАР’єР»
(надалі – «Товариство») 

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-
рах: 04 квітня 2014 року з 11:30 до 11:50.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 04 квітня 2014 року о 
12:00.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: житомирська об-
ласть, Попільнянський район, с. миролюбівка, вул. червоноармій-
ська, 66 (актовий зал у будівлі контори).

Місцезнаходження Товариства: 13524, Житомирська область, Попіль-
нянський район, с. Миролюбівка, вул.Червоноармійська, 66.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 31 березня 2014 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Правління за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків 

Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших пра-

вочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє 
схвалення значних та інших правочинів.

основні показники
фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2013 рік

Попередній
2012 рік

Усього активів 15740 17047
Основні засоби 14923 15067
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 348 335
Сумарна дебіторська заборгованість 4534 5198
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 114
Нерозподілений прибуток -15153 -14027
Власний капітал 2148 2159
Статутний капітал 862 862
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 27883 28053
Чистий прибуток (збиток) -1137 -701
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3448032 3448032
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 5

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, 
направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська об-
ласть, Попільнянський район, с.Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 
(бухгалтерія у будівлі контори), кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 го-
дини, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день 
проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер Това-
риства Гонгало Світлана Петрівна. Документи в електронній формі нада-
ються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відповідно до 
умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (пас-

порт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок: (04137) 5-54-62.

Наглядова Рада 
ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»
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Повiдомлення про скликання річних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «КИРИКІВСьКЕ 

ХЛІбоПРИймАЛьНЕ ПІДПРИємСТВо»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963, місцезнаходження: 

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

Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів (надалі — Збори) 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБО-
ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі — Товариство) будуть проводи-
тись 10 квітня 2014 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Сум-
ська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, 
буд. 6, приміщення актового залу.

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

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

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, Що ВИНоСЯТьСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ,  
ЗГІДНо З ПоРЯДКом ДЕННИм:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Внесення змін до Положення про Правління Товариства. Затвер-
дження Положення про Правління Товариства в новій редакції. Про визна-
чення уповноваженої особи з питань підписання Положення про Правління 
Товариства в новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товари-
ства. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства 

в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи з питань підписання 
Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

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

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

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

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів 16631 9573
Основні засоби 4313 5230
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 6113 1935
Сумарна дебіторська заборгованість 2841 1776
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 624
Нерозподілений прибуток 490 420
Власний капітал 3072 3072
Статутний капітал 1381 181
Довгострокові зобов’язання 918 918
Поточні зобов’язання 10769 4975
Чистий прибуток (збиток) 70 2552
Середньорічна кількість акцій (шт.) 725368 725368
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

86 89

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

(підпис)
С.о. Демченко

                      М. П.  04 березня 2014 року

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИРИКІВСьКЕ ХЛІбоПРИймАЛьНЕ ПІДПРИємСТВо»



№43, 4 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

35

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ТоВАРИСТВо З обмЕжЕНоЮ 
ВiДПоВiДАЛьНiСТЮ «САНАТоРiй 

«боРИСфЕН»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
«САНАТОРIЙ «БОРИСФЕН»

1.2 Організаційно-правова форма 
емітента

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

37558757

1.4 Місцезнаходження емітента 03150, м.Київ, 
Червоноармiйська, 66-Б

1.5 Міжміський код, телефон та факс 
емітента

+38096-808-95-65 
+38096-808-95-65

1.6 Електронна поштова адреса емітента sanborisfen@gmail.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

borisfen.ho.ua

1.8 Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу 
цінних паперів на фондовій 
біржі

2. Текст повідомлення 
1.Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) — Лістинг 
2.Найменування фондової біржі — ПАТ «ФБ «Перспектива»
3.Дата дії — 28.02.2014 р. 
4.Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія — Облігації процентні 

іменні, серія А. 
5.Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія — 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.)
6.Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія — 30 000 шт. 
7.Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо 

яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних папе-
рів (у відсотках) — 100%

8.Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, 
щодо яких вчинена дія (у відсотках) — 122.47%

9.Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена 
дія  -01.08.2012 р.

10.Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких 
вчинена дія — 196/2/12 

11.Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску 
цінних паперів, щодо яких вчинена дія — Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку 

12.Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія –Про-
центні іменні облігації, бездокументарна форма існування

13.Зміст інформації:
Відповідно до Листа Фондової біржі «Перспектива» № 14/02/28-05 від 

28.02.2014 року облігації процентні іменні, серія А (ISIN UA4000145536), 
емітентом яких є ТОВ «САНАТОРІЙ БОРИСФЕН», код за ЄДРПОУ 
37558757, внесені до Біржового реєстру в котирувальний список другого 
рівня лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива».

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

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

Директор  С.В. Гурський

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВоД 
чоРНомоРПоЛІГРАфмЕТАЛ» (далі - Товариство) повідомляє:

24 квітня 2014 року о 15 годині в залі засідань № 1 заводоуправління 
за місцем знаходження Товариства: 65098, м. одеса, Застава- 2, 
вул.  Привізна, 1. проводяться загальні збори акціонерів

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах: з 14.00 до 14.45 24 квітня 2014 року за місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, - 17 квітня 2014 року 
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та припинення її 
повноважень

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів
3. Затвердження порядку голосування та регламенту проведення за-

гальних зборів
4. Прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової Ради 

за 2013 рік
5. Прийняття рішення по результатам розгляду звіту генерального ди-

ректора за 2013 рік
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік
7. Звіт дочірнього підприємства «Надія» про роботу за 2013 рік
8. Прийняття рішення по результатах розгляду звіту ревізійної комісії 

за 2013 рік
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік
10. Про розподіл прибутку та збитків Товариства
11. Розгляд рішень Наглядової Ради, прийнятих у 2013 році, по надан-

ню згоди на укладення договорів
12. Прийняття рішення щодо укладання значних, крупних правочинів у 

2014 році
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним Зборів, Ви можете озна-

йомитися в робочі дні: понеділок, середа, п'ятниця: з 10.00 до 16.00 за міс-
цем знаходження Товариства: 65098, м. Одеса, Застава-2, вул. Привізна, 1, 
або в день проведення зборів в будівлі заводоуправління в кабінеті члена 
ревізійної комісії - Грабовського М.Д., відповідального за ознайомлення.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.):

Найменування показників Період
звітний попередній

Усього активів 12857 10505
Основні засоби 11672 8089
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 499 689
Сумарна дебіторська заборгованість 179 1236
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 61
Нерозподілений прибуток -3070 -4088
Власний капітал 6534 3231
Статутний капітал 1475 1475
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 7875 9847
Чистий прибуток (збитки) -3070 -4088
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28088 28088
Кількість власних акцій, викуплених, протягом 
звітного періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій у звітному періоді (грн.)

- -

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб) 20 23
Генеральний директор  Ю.Ю. Шендеровський 

ПРАТ « УКРТоРГбУДмАТЕРІАЛИ » повідомляє, що 
Загальні збори акціонерів відбудуться 08 квітня 2014 року о 11:00 за адре-
сою: місто Київ, вулиця булаховського , 3.

Порядок денний :
Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово -господарської ді-1. 

яльності ПрАТ « Укрторгбудматеріали « за 2013 рік.
Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2. 

2013 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансо-3. 

во -господарської діяльності товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення про вчинення товариством значного правочину 4. 

щодо продажу нерухомого майна, належного товариству.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Найменування показника  період
 звітний  попередній

Усього активів 205.2 214.2
Основні засоби 173.7 184.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 2.4 9.3
Сумарна дебіторська заборгованість 13.9 9.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 6.7 2.7
Нерозподілений прибуток 66.7 65.3
Власний капітал 38.6 38.6
Статутний капітал 67.3 67.3
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 32.6 43.0
Чистий прибуток ( збиток ) +1.4 +1.8
Середньорічна кількість акцій ( шт. ) 765 765
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів,витрачених на викуп 
власних акцій заперіод

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Реєстрація учасників зборів проводиться з 10:00 на підставі документів, 
які посвідчують особу , а для представників акціонерів - паспорта та дору-
чення , оформленного згідно з чинним законодавством . Телефон для до-
відок : 050 658 15 17 . 

Правління ПрАТ»Укрторгбудматеріали».
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «бУДмАТЕРiАЛИ» (далі То-
вариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців 16511872, місцезнаходження якого: 
99040, місто Севастополь, вулиця Хрустальова, будинок 76-Б, повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, для чого у відповід-
ності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1. Вид загальних зборів акціонерів - річні загальні збори акціонерів.
Форма проведення загальних зборів акціонерів - шляхом засідання. 
Дата проведення зборів - 04 квітня 2014 року.
Час початку проведення зборів - 10 годин 00 хвилин.
Місце проведення зборів: 99040, місто Севастополь, вулиця Хрус-

тальова, будинок 76-б, кабінет «бухгалтерія».
2. Орган (особа), що ініціювала скликання загальних зборів акціоне-

рів  – Наглядова рада ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ».
Орган, що прийняв рішення про проведення зборів та затвердив по-

рядок денний - Наглядова рада ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ».
3. Дата реєстрації акціонерів та/чи їх представників - 04 квітня 

2014  року.
Час початку реєстрації в день реєстрації - 09 годин 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації в день реєстрації - 09 годин 50 хвилин.
Місце проведення реєстрації - 99040, місто Севастополь, вулиця 

Хрустальова, будинок 76-Б, кабінет «Бухгалтерія».
Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акці-

онери, так їх представники. 
Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно 

мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший доку-
мент, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – 
належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу). .

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах – 24 година 00 хвилин 31 березня 2014 року. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ», буде складено станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України.

5. Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань поряд-
ку денного, що виносяться на голосування - Наглядова рада 
ПрАТ  «БУДМАТЕРIАЛИ».

Порядок денний 
(перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):

1). Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання го-
лови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку 
голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. 

2). Звіт Комісії з припинення ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ» про підсумки 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Комісії з припинення. 

3). Звіт Наглядової ради ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ» за 2013 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4). Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ» за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 

5). Затвердження річного звіту та фінансових результатів 
ПрАТ  «БУДМАТЕРIАЛИ» за підсумками фінансово-господарської діяль-
ності за 2013 рік. 

6). Про порядок розподілу збитків ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ» за фінансови-
ми результатами 2013 року з урахуванням вимог, передбачених законом. 

7). Про результати виконання рішень позачергових загальних зборів 
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БУДМАТЕРIАЛИ» від 20.01.2014 року щодо перетворення Товариства.

8). Затвердження передавального акту.
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів ак-
ціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань поряд-
ку денного загальних зборів (необхідними для прийняття рішень по них), 
акціонери ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ» та/або їх представники можуть озна-
йомитися до дати проведення загальних зборів у робочі тижня за адре-
сою: 99040, місто Севастополь, вулиця Хрустальова, будинок 76-Б, кабі-
нет «Бухгалтерія», з 09-00 до 12-00 години, а також у день проведення 
Зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні 
ПрАТ  «БУДМАТЕРIАЛИ» за адресою: 99040, місто Севастополь, вулиця 
Хрустальова, будинок 76-Б, кабінет «Бухгалтерія».

Документи надаються акціонеру ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ» та/або його 
представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
отриманого ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ» не пізніше ніж за п’ять робочих днів 
до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акці-
онерів ПрАТ «БУДМАТЕРIАЛИ» документи надаються учаснику зборів 
для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового 
запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із до-
кументами (матеріалами) – Голова Комісії з припинення 
ПрАТ  «БУДМАТЕРIАЛИ» Куба Наталя Іванівна, яка за надходженням за-
питу визначає час і місце ознайомлення.

Довідки за телефоном: (0692) 65-92-68. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «бУДмАТЕРiАЛИ» (тис. грн.)

Найменування показника період 
2013 рік 2012 рік 

Усього активів 415,8 482,5
Основні засоби 218,7 185,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 194,8 296,8
Сумарна дебіторська заборгованість 2,2 0,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,1
Нерозподілений прибуток -64,8 -29,7
Власний капітал 169,8 204,9
Статутний капітал 2,4 2,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 246,0 277,6
Чистий прибуток (збиток) -35,1 -10,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4040 4040
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Голова Комісії з припинення 
ПрАТ «бУДмАТЕРІАЛИ»  Куба Н.І.

 мП

ШАНоВНИй АКцІоНЕР

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «бУДмАТЕРiАЛИ»!

код 03767481, повідомляє, що розміщена 28.02.2014 р. на 
стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР 28.02.2014 р. та опубліковане в «Бюлетені «Відомості 
Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №42 
від 03.03.2014р. виявлено технічну помилку в повідомленні про 
припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого орга-
ну емітента (Замість: «сума зобов'язань становить: 506,0 тис. грн. 

Активiв емiтента недостатньо для розрахункiв за його 
зобов'язаннями» слід читати: «сума зобов'язань становить: 
480,0  тис. грн. Активiв емiтента достатньо для розрахункiв за його 
зобов'язаннями»), у зв’язку з чим недостовірна інформація спрос-
товується. 

Голова ліквідаційної комісії  Доник Василь Петрович

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХоТИНСьКЕ РЕмоНТНо-ТРАНСПоРТНЕ ПІДПРИємСТВо», 

Повідомляємо, що 31.03.2014 року о 19.00 в приміщенні Приват-
ного акціонерного товариства «АСТРА ЛЮКС» (пр. Науки, 33, 
м. Київ, 03028) відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «Астра 
Люкс».

Доповнення до Порядку денного:
10. Про участь приватного акціонерного товариства у створенні то-

вариств з обмеженою відповідальністю та передачу майна та коштів у 

якості внеску до їх Статутних капіталів.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів прово-

диться в місці проведення Загальних зборів. Довідки за телефоном: 
497-30-00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається станом на 24-у годину 26.03.2014 р. у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АСТРА ЛЮКС»
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Повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів, які скликаються з ініціативи Наглядової ради

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КомбІНАТ 
«ТЕПЛИчНИй» (код ЄДРПОУ 05528361, надалі — Товариство), міс-
цезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, Броварський 
район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2, повідомляє про проведення 
чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
«17» квітня 2014 р. о 12 00 за адресою: Україна, 07443, Київська об-
ласть, броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2 (при-
міщення адмінбудинку, актовий зал — кабінет №1).

Реєстрація акціонерів (учасників) проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 
45 хв. у день та за місцем проведення чергових річних Загальних зборів ак-
ціонерів. Для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів необхідно 
мати: акціонерам — паспорт, представникам акціонерів — додатково дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих річних Загальних зборах акціонерів — «11» квітня 2014 року станом на 
24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Обрання лі-

чильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною 
установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення черго-
вих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Това-

риства за 2013 рік.
8. Затвердження рішень Наглядової ради за 2013 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством.
10. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством 

протягом 2013 року.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 291368 291947
Основні засоби 208921 168608 
Довгострокові фінансові інвестиції 22654 23110 
Запаси 43870 40823 
Сумарна дебіторська заборгованість 7633 15482 
Грошові кошти та їх еквіваленти 8272 43903 
Нерозподілений прибуток 264567 264031 
Власний капітал 276753 276217 
Статутний капітал 12186 12186 
Довгострокові зобов’язання 0 0 
Поточні зобов’язання 14615 15730 
Чистий прибуток (збиток) 536 586 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 48743488 48743488 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 781 810 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів, не пізні-
ше, ніж за 20 днів до дати проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціоне-
рів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до чергових річних Загальних зборів акціоне-
рів: від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних За-
гальних зборів акціонерів до дати проведення чергових річних Загальних 
зборів акціонерів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових річних 
Загальних зборів акціонерів, за адресою: Україна, 07443, Київська область, 
Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2 (приміщення адмін-
будинку), з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день прове-
дення чергових річних Загальних зборів акціонерів — також у місці їх прове-
дення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — юрисконсульт Товариства Головненко Д.О.

Довідки за тел.: (04594) 79-114, 78-128.
Наглядова рада ПАТ «КомбІНАТ «ТЕПЛИчНИй»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 11 квітня 2014 року за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. боярка, вул. Шевченка, 193. 

Початок зборів о 15.00. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься з 
14.00 до 14.40 за місцем проведення зборів ( ІІ поверх каб. «Приймальна»).

Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік. 
2. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2013 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку та/або збитків Товариства за 

2013р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора). 

З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів 
звертатися за телефоном: /045-98/ 36-544. Ознайомлення з проектами до-
кументів за місцем знаходження товариства ( ІІ поверх кабінет «Бухгалте-
рія» — член Наглядової ради Хомутовська Оксана Адамівна) у робочі дні з 
09.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00). 

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власни-
ків цінних паперів), які мають право на таку участь, або їх представники. 
Зведений обліковий реєстр акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» складається станом на 07  квітня 
2014 року. Для участі у зборах акціонери повинні мати документ, що по-
свідчує особу; представники акціонерів — документ, що посвідчує особу та 

довіреність, оформлена і засвідчена у відповідності до вимог чинного за-
конодавства.

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 4438 6014
Основні засоби 3079 3586
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 161 107
Сумарна дебіторська заборгованість 956 935
Грошові кошти та їх еквіваленти 199 1372
Нерозподілений прибуток 3114 3462
Власний капітал 4210 4558
Статутний капітал 656 656
Довгострокові зобов’язання  — -
Поточні зобов’язання 228 1456
Чистий прибуток (збиток) (348) (140)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 65602 65602
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт..)

 — -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 62

в.о.Голови правління  М.А.Магомедов

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «бУДІВЕЛьНо-моНТАжНЕ УПРАВЛІННЯ № 33»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Шановний акціонере! ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЗАВоД бУДІВЕЛьНИХ КоНСТРУКцІй»

 (надалі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 03680,  
м. Київ, вул. Якутська, 10, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 
 08 квітня 2014 року о 16:00 год. за адресою: 03680, м. Київ, вул. Якут-
ська, 10 у приміщенні адмінбудівлі (3 поверх, офіс № 2).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 02 квітня 2014 р.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися 08  квітня 
2014 року з 15:30 до 16:00 год. за місцем їх проведення. Акціонерам для 
участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що по-
свідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – до-
кумент про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юри-
дичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без 
довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у 
Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати 
особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у загальних зборах). 

Перелік питань, що виносяться на голосування: (порядок денний) 
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, обрання лі-

чильної комісії, голови та секретаря зборів.
2.Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.
3.Звіт наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 р.
4.Висновок ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

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

Товариства, звіту наглядової ради Товариства, висновку ревізійної комісії 
Товариства.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
7.Про розподіл прибутку (покриття збитків).
8.Про відкликання наглядової ради  Товариства. 
9.Про обрання членів наглядової ради Товариства.
10.Про відкликання  ревізійної  комісії  Товариства.  
11.Про обрання ревізійної комісії Товариства.
12.Прийняття рішення про перетворення Товариства у товариство з 

обмеженою відповідальністю.
13.Призначення комісії з припинення Товариства.
14.Затвердження порядку обміну акцій Товариства на частки у статут-

ному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
15.Про оцінку та викуп акцій у акціонерів Товариства.
16.Про встановлення порядку, повноважень та строків реорганізації 

шляхом перетворення Товариства в товариство з обмеженою відпові-
дальністю.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним загальних зборів, у робочі дні з 01.04.2014 
по 07.04.2014 р.р. з 14:00 до 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 
10 (3 поверх, Правління). Посадова особа Товариства, що відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління 
Моторний Ігор Васильович. Телефон для довідок: (044) 402-88-99. 

основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «За-
вод будівельних конструкцій» (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2013 р.)

Попере-
дній

(2012 р.) 
Усього активів  12735 12910  
Основні засоби 7342 8635   
Довгострокові фінансові інвестиції -  -  
Запаси   4195 3099  
Сумарна дебіторська заборгованість 1181 1601  
Грошові кошти та їх еквіваленти  17 115  
Нерозподілений прибуток 618 539 
Власний капітал   6753 6674  
Статутний капітал 6021  6021  
Довгострокові зобов'язання -  -  
Поточні зобов'язання 5982 6236  
Чистий прибуток (збиток) 79  73  
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4700 4700  
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-  -  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 33  

Наглядова рада 
ПАТ «Завод будівельних конструкцій»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ВЕТРоПАК ГоСТомЕЛьСьКИй СКЛоЗАВоД» 
(АТ «ВЕТРоПАК ГоСТомЕЛьСьКИй СКЛоЗАВоД», 

Код єДРПоУ 00333888)
Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склоза-
вод» цим повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 2014 року о 10:00 годині 
за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Ки-
ївська область, м.Ірпінь, смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2, 
у приміщенні актового залу АТ «Ветропак Гостомельський Склоза-
вод» (на четвертому поверсі).

Рішенням Наглядової ради Товариства №11-02/2014 від 11 лютого 
2014 року затверджено наступний порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту товариства (за 2013 рік). 
3. Про розподіл прибутку (збитків) товариства (за 2013 рік).
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу (правління), звіту ревізійної комісії (за 2013 рік). 
5. Про визначення дати припинення дії Договору про відкриття рахунків 

власникам цінних паперів випуску, що дематеріалізується №3-Е від 1 груд-
ня 2010 року зі Зберігачем (Депозитарною установою) ПАТ «Комерційний 
банк «Даніель». Уповноваження представника (представників) Емітента на 
підписання додаткової угоди про дострокове припинення дії договору.

6. Про визначення дати обліку, на яку зберігач ПАТ «Комерційний банк 
«Даніель» має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних па-
перах яких обслуговуються ним відповідно до Договору про відкриття ра-
хунків власникам цінних паперів випуску, що дематеріалізується №3-Е від 
1 грудня 2010 року.

7. Про уповноваження представника (представників) Емітента на під-
писання акту приймання-передавання облікового реєстру та іншим доку-
ментів, які вимагаються чинним законодавством України.

8. Про обрання Депозитарної установи. Затвердження умов договору 
із Депозитарною установою. Уповноваження на підписання Договору із 
Депозитарною установою.

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

Найменування показника
 Період

звітний
(2013 рік)

попередній
(2012 рік)

Усього активів 949 061 925 887
Основні засоби 445 230 494 681
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 200 666 170 317
Сумарна дебіторська заборгованість 206 909 187165
Грошові кошти та інші оборотні активи 77 322 47 462
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 397 601 354 366
Власний капітал 464 282 418 170
Статутний капітал 55 500 55 500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 428 301 435 846
Поточні зобов’язання і забезпечення 56 478 71 871
Чистий фінансовий результат (прибуток, збиток) 50 826 57 742
Середньорічна кількість акцій (штук) 158 571 700 158 571 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 667 675

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 
8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київ-
ська область, м.Ірпінь, смт.  Гостомель, площа Рекунова, будинок 2,  
АТ  «Ветропак Гостомельський Склозавод» на першому поверсі. 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах є 7 квітня 2014 року.

Для реєстрації учасників загальних зборів, кожен акціонер повинен 
мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера, крім 
того, - документ, що належним чином підтверджує його повноваження.

З документами, пов’язаними із порядком денним загальних зборів, 
можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (у кімнаті № 213 
на другому поверсі) в робочі дні, в робочі години з 8:00 до 12:00 та з 13:00 
до 17:00.

Довідки за телефонами: +380-4597-6-22-08 (приймальня); 
                                         +380-4597-3-11-92 (юридичний відділ). 
Голова правління
АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» __________ А.П.Гірник
фінансовий директор
АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» ________ Н.П.букреєва
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ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАВоД СПЕцбЕТоН»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 
товариства

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 
«ЗАВоД СПЕцбЕТоН». Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Якутська, 5. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 квітня 2014 року 
о 14-00 годині за адресою: 03680, м.Київ, вул.Якутська, будинок 5, дру-
гий поверх, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 13-00 до 13-45 годин у день проведення зборів та за місцем про-
ведення. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 11 квітня 2014 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання голови, секретаря зборів. Затвердження регламенту та по-

рядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 

2013 році. Затвердження звіту. 
3. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків 

Ревізійної комісії. 
4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Затвердження звіту. 
5. Затвердж річного звіту за 2013 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік. 
7. Припинення повноважень лічильної комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
 Показник Період Показник Період

2013 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2012 рік

Усього активів 4950 4637 Статутний капітал 1175 1175
Основні засоби 1162 1283 Довгострокові 

зобов»язання
0 0

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції

0 0 Поточні зобов»язання 1207 922

Запаси 2648 2769 Чистий прибуток 28 8
Сумарна 
дебіторська 
заборгованість

1119 556 Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

1174950 1174950

Грошові кошти та 
їх еквіваленти

11 0 Кількість власних 
акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Нерозподілений 
прибуток

2568 2540 Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп 
власних акцій 
протягом року

0 0

Власний капітал 3743 3715 Чисельність працівників 
на кінець періоду (осіб)

51 53

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть озна-
йомитися з документами, пов»язаними з порядком денним, у робочі дні з 
10-00 до 15-00 годин за адресою: 03680, м.Київ, вул.Якутська, будинок 5, 
другий поверх, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правлін-
ня — Білик Володимир Іванович.

Довідки за телефоном: (044) 407-69-07 
Наглядова рада

Просим внести дополнение к обьявлению в публикацию об-
щего годового собрания ПрАТ»Підприємство «бИТ» в Відомос-
тях №14 от 22.01.2014г.

В строке №2 добавить « індефікаційний код 03059100,місцезна-
ходження :99040,м.Севастополь,Балаклавське шосе -30а.»

В строке после таблицы №1 строка 1-« станом на 24 годину.»
В строке №7 после слова УкраЇна — «До дати проведення зборів 

акціонери за письмовим запитом можуть ознайомитись з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного за адресою:м.Севастополь ,вул..Хрустальова  –б.54,кабінет 
директора товариства в робочі дні з 9 до 18 год.,а в день проведення 
загальних зборів –також у місці їх проведення.Особа,відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами-директор това-
риства Лазарева Тетяна Олександрівна ,довідки за телефоном  
0692-57-25-00.

Акціонери в порядку ,встановленому законодавством,мають пра-
во вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рі-
шень зі запропонованих питань.»

Відповідальна особа –директор товариства Т.О.Лазарева

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПІДПРИємСТВо «бИТ»

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПІВДЕНТЕХГАЗ»

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 
2014року о 12.00 год. за адресою: Україна, одеська обл., Котовський р-н, 
селище борщі, вул.Лісова,14 заводоуправління, кабінет №5.

П о Р Я Д о К    Д Е Н Н И й:
1. Обрання секретаря Загальних зборів та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Правління Това-

риства за 2013р.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради 

за 2013 р.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії 

за 2013р.
5. Затвердження Річного звіту за результатами фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2013року.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільне — правових договорів з членами На-

глядової ради та особи, яка уповноважується на їх підписання від імені 
Товариства.

11. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Встановлення терміну повноважень Ревізійної комісії Товариства.

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

 Найменування показника  Період
звітний попередній

 Усього активів  9913  10403
 Основні засоби  2472  2738
 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
 Запаси  383  318
 Сумарна дебіторська заборгованість  375  397
 Грошові кошти та їх еквіваленти  423  823
 Нерозподілений прибуток  — 440  70
 Власний капітал  —  -
 Статутний капітал  36  36
 Довгострокові зобов’язання  -  -
 Поточні зобов’язання  231  281
 Чистий прибуток (збиток)  — 440  70
 Середньорічна кількість акцій (шт.)  3639307  3639307
 Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  74  75
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-

гальних зборах: 10.04.2014р. Реєстрація акціонерів та їх представників 
відбудеться 16.04.2014р. з 11.год 00хв. до 12 .00 години за місцем прове-
дення загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що за-
свідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

З документами щодо порядку денного зборів акціонери можуть озна-
йомитися за місцем проведення загальних зборів в робочі дні с 09 год. 
00хв. до 16 год.00хв. починаючі з 17 березня 2014року ( тел. 4-02-97, код 
04862, контактна особа Кученкова Ірина Миколаївна ). 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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ПРАТ «НоВоВоЛИНСьКИй 
ХЛІбоЗАВоД»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 11 квітня 2014 р. за адресою Волинська обл. м. Но-
воволинськ, вул.Павлова,39, 2-й поверх, актовий зал хлібозаводу. 
Початок зборів о 15 год. 30 хв. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 14год. 
30хв. до 15год. 15хв. 11 квітня 2014р. за місцем проведення зборів. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних збо-
рах - 07 квітня 2014р., 24:00 год.

Порядок денний :
1.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії .
2.Звіт голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2013 рік та про основні напрямки діяльності товариства 
2014 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік, та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4.Звіт головного бухгалтера про фінансову діяльність товариства та 
розподіл прибутку у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5.Звіт та висновки ревізора про перевірку фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013рік. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства. 
7.Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій.
8.Переобрання голови правління.
9.Прийняття рішення про укладання правочинів.
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший до-

кумент, який посвідчує особу. Уповноваженому представнику акціонера 
необхідно мати довіреність на право участі та голосування на зборах, 
оформлену згідно з чинним законодавством, та документ, який посвідчує 
особу. Для ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні за міс-
цезнаходженням товариства з 8-00 год. до 12.00год.

Телефон для довідок:(03344) 3-30-06, 3-06-81. 

Інформація 
про основні показники фінансово-господарської діяльності 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

01.01.2013р. 01.01.2014
Усього активів 11867 12989
Основні засоби 2718 2713
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1519 1256
Сумарна дебіторська заборгованність 806 1248
Статутний капітал 230 230
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 745 718
Чистий прибуток (збиток) 1539 1149
Середньорічна кількість акцій (штук) 918716 918716
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 206 201

Правління ПрАТ «Нововолинский хлібозавод»

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСІ-

ЯХ «ХАРКІВТУРИСТ» (надалі ПРАТ «Харківтурист» або Товариство), код 
ЄДРПОУ 02648484, повідомляє про скликання річних Загальних зборів ак-
ціонерів, що відбудуться 17 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 
Україна, м. Харків, проспект московський, 144, кімната (офіс) 206  
(2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбудеться 17 квітня 2014 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь 
у річних Загальних зборах акціонерів - 11 квітня 2014 року станом на 
24  год.00 хв.

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

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «Харків-
турист».

2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Харків-
турист».

3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ  «Хар-
ківтурист».

4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Харківтурист» за 2013 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку і збитків ПрАТ «Харківтурист» за фі-

нансовими результатами 2013 року, затвердження строку, порядку виплати 
дивідендів та покриття збитків.

6. Про внесення змін до статуту ПрАТ «Харківтурист».
7. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 

Правління ПрАТ «Харківтурист».
8. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «Харківтурист».
9. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Харківтурист».
10. Про звіт Правління ПрАТ «Харківтурист».
11. Про визначення основних напрямків діяльності та показники 

фінансово-господарського плану ПрАТ «Харківтурист» на 2014 рік.
12. Про Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ «Харків-

турист».
13. Про Положення про розпорядження майном ПрАТ «Харківтурист».
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Хар-

ківтурист».
15. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Харківтурист».
16. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Наглядової ради ПрАТ «Харківтурист» та обрання особи, яка 
упов новажується на їх підписання.

17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Хар-
ківтурист».

18. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Харківтурист».
19. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Ревізійної комісії ПрАТ «Харківтурист» та обрання особи, яка 
упов новажується на їх підписання.

20. Про внесення змін до статуту Готельного комплексу «Турист» до-
чірнього підприємства ПрАТ «Харківтурист».

21. Про внесення змін до статуту Харківського бюро подорожей та екс-
курсій дочірнього підприємства ПрАТ «Харківтурист».

22. Про внесення змін до статуту Автотурбази «Кемпінг» дочірнього під-
приємства ПрАТ «Харківтурист».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника 
до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, м. Харків, пр-
т  Московський, 144, кімната (офіс) 203 (2-й поверх) у робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю), з 08 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв., а також у день прове-
дення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за 
ознайомлення з матеріалами зборів Рибалко Ігор Семенович – заступник 
голови Правління. Телефони для довідок:(057) 392-10-06, 392-30-10. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 4920,0 4211,9
Основні засоби 7105,8 7037,1
Довгострокові фінансові інвестиції - 0,2
Запаси 257,1 236,3
Сумарна дебіторська заборгованість 469,1 552,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 137,0 126,8
Нерозподілений прибуток -5,5 53,0
Власний капітал 3669,5 3726,9
Статутний капітал 3613,4 3613,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 460,7 485,0
Чистий прибуток (збиток) 1,2 20,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 361340 361340
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб)

66 75

Правління ПрАТ «Харківтурист»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХАРКІВТУРИСТ» 
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ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АРТЕм-КоНТАКТ» 

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні за-
гальні збори акціонерів відбудуться 03 квітня 2014 року о 15.00 за адресою: 
м. Київ, вул. мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК «Артем».

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

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

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 22531 21853
Основні засоби 293 351
Запаси 4761 5321
Сумарна дебіторська заборгованість 16272 15677
Грошові кошти та їх еквіваленти 486 27
Нерозподілений прибуток 12498 10260
Власний капітал 12889 10651
Статутний капітал 313 313
Поточні зобов’язання 9642 11202
Чистий прибуток (збиток) 3813 5178
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1252000 1252000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 123

Реєстрація учасників зборів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення збо-
рів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 28.03.14р. До дня проведення загальних зборів та в день про-
ведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо-
рів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, 
приміщення товариства, приймальня. Посадова особа відповідальна за по-
рядок ознайомлення з документами — голова правління Рахманов Д.Г.

Правління

ПоВІДомЛЕННЯ
Про виникнення особливої інформації про емітента

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТАВРІйСьКА бУДІВЕЛьНА КомПАНІЯ»

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство 

"Таврiйська будiвельна 
компанiя"

2. Код за ЄДРПОУ 32702078
3. Місцезнаходження 73011, м.Херсон, Адмiрала 

Макарова, 203
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0552290014 0552290014

5. Електронна поштова адреса www.tbk@tbk.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

www.tbk@tbk.ks.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Згідно наказу Генерального директора Публічного акціонерного това-

риства «Таврiйська будiвельна компанiя» (Наказ № 17-к/зв вiд 03.03.2014 
року.) з 03.03.2014 року звільнено з посади заступник генерального ди-
ректора з кадрових питань, загальних питань ПАТ «Таврiйська будiвельна 
компанiя» Голосова Василя Михайловича (згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних відсутня). Звільнено у зв’язку з виходом на пен-
сію за віком. Частка у статутному капiталi емітента 0,0050%. Перебував 
на посаді з 1992 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посада залишається вільною.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Генеральний директор Тараненко Петро Іванович
(підпис)

Шановний акціонере!
ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АЛТЕК» 

(код ЄДРПОУ;14051419) повідомляє ,що чергові загальні збори акціонерів то-
вариства відбудуться « 11 » квітня 2014р. о 14 год. 00 хв. за адресою: ( Укра-
їна 46010 м. Тернопіль, вул.Текстильна,21. в приміщенні актового залу)

Реєстрація акціонерів ( їх представників ) буде проводитися з 13 год. до 
13 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах :24 год.7 квітня     2014 р. 

ПоРЯДоК ДЕННИй
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи 

зборів
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. , 
та основні напрямки діяльності Товариства на 2014р.

3 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 
2013р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 
2013 р.Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 р. 

5. Затвердження результатів Товариства за 2013р.
6. Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товари-

ства за 2013р. та порядок нарахування і строки виплати дивідендів
7. Попереднє схвалення умов значних правочинів ,які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення .
З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акці-

онери можуть ознайомитися за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул.Тек-
стильна,21 в приміщенні приймальні голови правління у робочі дні з 10 год.
до 16год.. Звертатися до відповідальної особи - економіст Соботяк О.К Те-
лефон для довідок: (0352) 236365. телефон факс (0352) 528267

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність 
на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвід-
чує особу.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2013 р. (тис.грн.)
Найменування показника                   Період звітний  Період попередній

Усього активів 19482 16705
Основні засоби 1632 2794
Запаси 580 463
Сумарна дебіторська заборгованість 772 270
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 1
Нерозподілений прибуток 2454 865
Власний капітал 2479 890
Статутний капітал 20 20
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання 17003 15815
Чистий прибуток (збиток) 1589 -748
Середньорічна кількість акцій (шт.) 392616 392616
Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

55 76

ГоЛоВА ПРАВЛІННЯ _____________________ Г.В. ПШЕЛЕНСьКИй

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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НКцПфР повідомляє  
про результати своєї роботи у сфері 

правозастосування в 2013 році
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) підвела підсумки роботи у напрямі 
правозастосування у минулому році і повідомляє про де-
які показники, що характеризували її.

«В першу чергу, зазначу, що у 2013 році, в порівнянні з 
2012-м, збільшилась кількість розглянутих уповноваже-
ними особами Комісії справ про правопорушення на рин-
ку цінних паперів: якщо у 2012 році цей показник стано-
вив 7657 справ, то у минулому — 9181, — сказала 
Наталія Герасименко, Начальник управління правозас-
тосування НКЦПФР. — Якщо говорити про конкретний 
аналіз справ за 2013 рік, то за результатами розгляду 
близько 78% справ було застосовано фінансові санкції, 
16% — попередження, 1% — анулювання ліцензії та 
5% — закриття справи».

Також пані Герасименко додала, що у зв’язку із збіль-
шенням кількості розглянутих справ значно збільшилась 
сума накладених фінансових санкцій в 2013 році в по-
рівнянні з 2012-м. Так, минулого року їх обсяг склав тро-
хи більше, ніж 134 млн грн, тоді як 2012 року він становив 
близько 49 млн грн. На жаль, досить низьким залишаєть-
ся рівень сплачених штрафів: 2013-ого року учасники 
фондового ринку сплатили штрафів на загальну суму 
5,282 млн грн, що не набагато більше, ніж 2012 року 
(3,225 млн грн). Крім того, у 2013 році значно збільши-
лась кількість постанов, винесених уповноваженими 
особами Комісії за результатами розгляду справ про пра-
вопорушення на ринку цінних паперів, відповідно до яких 
застосовано санкцію у вигляді попередження. Також у 
2013 році збільшилась кількість винесених розпоряджень 
про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Що стосується стану судових справ та судової практи-
ки з питань правозастосування в регуляторі, то упродовж 
2013 року суддями адміністративних судів України було 
відкрито 1362 провадження в адміністративних справах, 
тоді як за 2012 рік — 763. Таким чином, цей показник 
збільшився у 1,8 разів, що пов’язано зі зменшенням 
сплати штрафних санкцій суб’єктами фондового ринку у 
добровільному порядку. Якщо говорити про структуру 

справ, у яких адміністративними судами України відкриті 
провадження, то, за словами Начальника управління 
правозастосування, 21% справ (а саме 278) стосувалось 
оскарження постанов про накладення санкцій за право-
порушення на ринку цінних паперів (з них у 187 справах 
прийнято рішення на користь Комісії та 43 справи — на 
користь суб’єктів фондового ринку); 2% справ (34) — 
щодо оскарження розпоряджень про усунення порушень 
законодавства про цінні папери, з яких у 19 справах ухва-
лено постанови на користь Комісії та 8 справ ухвалено 
на користь суб’єктів фондового ринку. В той же час, ще 
70% справ (тобто 952) стосувалося стягнення фінансо-
вих санкцій, з яких на користь Комісії ухвалено 887 рі-
шень та 10 постанов — на користь учасників ринку; і 
0,2% (4 справи) — щодо оскарження постанов про на-
кладення санкцій за правопорушення, з яких 3 ухвалені 
судом на користь Комісії та 1 рішення суду — на користь 
суб’єкта ринку.

На кінець звітного періоду на розгляді в судах першої 
інстанції залишилося 94 адміністративні справи, або 7% 
від загальної кількості.

Украина может получить первые деньги от 
мВф не раньше апреля — глава минфина
Украина рассчитывает получить первый транш по но-

вой программе stand-by от Международного валютного 
фонда (МВФ) не раньше апреля текущего года, сообщил 
министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Деньги МВФ мы сможем при самом хорошем расчете 
(получить) не раньше апреля», — сказал он журнали-
стам после завершения заседания правительства в суб-
боту.

А.Шлапак напомнил, что Украина рассчитывает полу-
чить от МВФ средства в сумме $15 млрд сроком на 
2,5 года.

Правительство Украины сменило главу 
Госслужбы финмониторинга

Кабинет министров Украины назначил главой Госу-
дарственной службы финансового мониторинга Украи-
ны Игоря Черкаского, который уже возглавлял это ве-
домство в 2008-2010 годах.

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КомЕРцІйНИй бАНК «ПІВДЕНКомбАНК»

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

емітентом для розкриття інформації 
www.pivdencombank.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
На підставі рішення Спостережної Ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 

(протокол №16 від 03.03.2014) припинено повноваження Члена Правління 
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Гончара Миколи Сергійовича (Паспорт: серія 
АЕ номер 789391 виданий 17.09.1997р. Амур-Ніжньодніпровським РВ ДМУ 
УМВС України в Дніпропетровській області), який перебував на посаді 
2 роки (з 05.03.2012р.), за угодою сторін.

Посадова особа часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.

iii. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова Правління цупор І.І.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 03.03.2014
(дата) 

НОВИНИ
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Соответствующее кадровое решение закреплено рас-
поряжением правительства от 1 марта №89-р, текст ко-
торого размещен на веб-сайте Кабмина.

«Назначить Черкаского Игоря Борисовича главой Го-
сударственной службы финансового мониторинга Укра-
ины», — указывается в документе.

Распоряжением правительства №88-р утверждена от-
ставка Сергея Гуржия с должности руководителя этого 
ведомства.

Гривня на межбанке  
укрепляется

Котировки на межбанковском валютном рынке Украи-
ны в понедельник к 12:50 вышли к уровню 9,7000-
10,5000 грн/$1, укрепившись с 10,1000-11,1000 грн/$1 на 
11:30, сообщили дилеры коммерческих банков.

Как сообщалось, в начале торгов котировки удержи-
вались на уровне 9,6000-10,1000 грн/$1.

Национальный банк Украины в понедельник пока на 
рынок не выходил.

НБУ в феврале ввел ряд ограничений для поддержа-
ния стабильности ситуации на валютном рынке, в част-
ности, с 7 февраля юридические лица и физические 
лица-предприниматели могут покупать валюту на меж-
банке только на шестой операционный день после пере-
числения необходимых гривневых средств. Кроме того, 
НБУ ограничил выдачу наличной иностранной валюты с 
депозитных и текущих счетов в объеме свыше эквива-
лента 15 тыс. грн в сутки.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы  

веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 1. ПАТ 1-Й ДОНЕЦЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 15
 2. ПАТ АВАНТ-БАНК 6
 3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16350 34
 4. ПрАТ АГРОПЕРЕРОБКА 13
 5. ПАТ АЛТЕК 41
 6. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 12
 7. ПрАТ АПК-ІНВЕСТ 16
 8. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 41
 9. ПрАТ АСТРА ЛЮКС 36
 10. ПАТ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 17
 11. ПрАТ БІОФАРМА 30
 12. ПАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 19
 13. ПрАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 33 37
 14. ПрАТ БУДМАТЕРІАЛИ 36
 15. ПАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
23

 16. ПАТ ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

18

 17. ПАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 38
 18. ПрАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 

"УКРПАКСЕРВІС"
6

 19. ПрАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 24
 20. ПрАТ ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”
20

 21. ПАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 22
 22. ПрАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 6
 23. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 13
 24. ПАТ ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" 28
 25. ПАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 38
 26. ПАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 8
 27. ПАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 39
 28. ПАТ ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ 35
 29. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 7
 30. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 14
 31. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 20
 32. ПАТ ЗНКІФ ФОНД АЛЬФА 4
 33. ПАТ ЗНКІФ РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ 32
 34. ПАТ ЗНКІФ ЦЕНТР ІНВЕСТ-1 32
 35. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ 31
 36. ПАТ ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 31
 37. ПрАТ КВІТИ УКРАЇНИ 10
 38. ПрАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 5
 39. ПрАТ КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
34

 40. ПрАТ КІЛЬЦЕ 11
 41. ПАТ КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" 37
 42. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК" 42
 43. ПрАТ КОМПАНIЯ ЕНЗИМ 25
 44. ПАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ”
22

 45. ПАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД 5
 46. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 4
 47. ПрАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
16

 48. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 12
 49. ПрАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" 27
 50. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ТЕРМІЧНИЙ ЗАВОД 3
 51. ПрАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ "КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" 
19

 52. ПрАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС 17
 53. ПАТ МОСТОБУД 25
 54. ПрАТ МОТОР-ПЛЮС 21
 55. ПрАТ М-СЕРВІС 31
 56. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ" 10
 57. ПрАТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

"УКРВОДБЕЗПЕКА"
7

 58. ПрАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 40
 59. ПАТ НЬЮ МЕДІА ГРУП 21
 60. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ХОЛОДМАШ
33

 61. ПАТ ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 18
 62. ПАТ ПІВДЕНТЕХГАЗ 39
 63. ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО "БИТ" 39
 64. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

“РІВНЕГАЗ”
22

 65. ПрАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ "ХАРКІВТУРИСТ" 40
 66. ПрАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 14
 67. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 33
 68. ПАТ ПРОДЦЕНТР 26
 69. ПАТ ПРОЖЕКТОР 27
 70. ПАТ ПТАХОФАБРИКА "РАЖНІВСЬКА" 25
 71. ПрАТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ 5
 72. ПАТ РЕБУС УКРАЇНА 19
 73. ПрАТ РЕМБУДМОНТАЖ 2 24
 74. ТОВ САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" 35
 75. ПрАТ СІЛЬГАЗ 29
 76. ПАТ СПЕЦЛІСМАШ 15
 77. ПАТ СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 15
 78. ПАТ ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 41
 79. ПАТ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В МЕДИЦИНІ 28
 80. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ЦУМ" 12
 81. ПАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 21
 82. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК 29
 83. ПрАТ УКРПИВО 26
 84. ПАТ УКРПЛАСТИК 14
 85. ПрАТ УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 35
 86. ПАТ ФІНАНС БАНК 29
 87. ПАТ ФІНАНС БАНК 30
 88. ПрАТ ФІРМА "ФУНДАМЕНТ" / КОМПАНІЯ АМБЕР 

РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД
10

 89. ПАТ ХІММЕТ 17
 90. ПАТ ХОТИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
36

 91. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА БАЗА "СПОРТТОВАРИ" 23
 92. ПрАТ ЧЕРНІГІВТУРИСТ 11
 93. ПАТ ЧОРТОМЛИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
18

 94. ПАТ ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 18
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125440
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
03.03.2014 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983


