ЩОДЕННЕ офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»
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Український інститут розвитку фондового ринку
запрошує взяти участь у навчанні 2013-2014 учбовому році
Дата
07.04.14-18.04.14
08.04.14-10.04.14
19.05.14-22.05.14
10.06.14-12.06.14
16.06.14-26.06.14
16.06.14-27.06.14
07.07.14-18.07.14

Назва навчальної програми
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами,
депозитарної діяльності
Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних
паперів
Навчання фахівців з питань фондового ринку та сучасного аудиту фінансової
звітності професійних учасників фондового ринку
Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних
паперів
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку
професійних учасників фондового ринку
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами,
депозитарної діяльності
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами,
депозитарної діяльності
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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«Автокразбанк»
«Автомобіліст»
«Агропромтехніка»
«Акцiонерний Банк «Укоопспiлка»
«Атомсервіс»
«Банк «Фінанси та кредит»
«Біоветфарм»
«Біомед»
«Браїлівське»
«Будівельне управління-28»
«Бюро кредитних історій Фенікс»
«Верифікаційні проекти»
«Взуття-ІФ»
«Виробниче об’єднання «СтальканатСілур»
«Виробничо-будівельний комбінат Кібер»
«Вінницька макаронна фабрика»
«Вістовицький завод будівельної та
художньої кераміки ім. Ю.С.Завадського»
«Володарка»
«Гайворонський спеціалізований кар’єр»
«Галант»
«Глини Донбасу»
«Давенто-Україна»
«Дашівський ремонтно-механічний завод»
«Домобудівний комбінат № 4»
«Домобудівний комбінат»
«Дрогобицький хлібокомбінат»
«Еноргохиммаш»
«Закупнянське хлібоприймальне
підприємство»
«Запорізький електроапаратний завод»
«Земтрансугіддя»
«Івано-Франківськ «Вінницям’ясо»
«Іста-Сітал»
«Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»
«Керч-Авто»
«Київська міжобласна спеціальна науковореставраційна проектно-виробнича
майстерня»
«Київський завод безалкогольних напоїв
«Росинка»
«Київський мотоциклетний завод»
«Київський ремонтно-механічний завод»
«Кіровоградський механічний завод»
«Комбінат експериментально-будівельного
обладнання»
«Комерційний Банк «Фінансовий Партнер»
«Концерн «Біг-М»
«Концерн Галнафтогаз»
«Краматорський цементний завод-Пушка»
«Краснодонське АТП - 10914»
«Криворіжіндустрбуд»
«Кролевецький хлібозавод»
«Лебединський завод поршневих кілець»
«Лебідь»
«Лідер»
«Лізингова компанія «Укртранслізинг»
«Львівське автотранспортне підприємство
24654»
«Львівський ізоляторний завод»
«Меридіан - РП»
«Міжгалузевий науково-виробничий центр
«Інформтех»
«Мобільне спеціалізоване БМУ №87
«Антисептик»
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«Монастириське заводоуправління
будівельних матеріалів»
«Нацiональна атомна енергогенеруюча
компанiя «Енергоатом»
«Національна будівельна компанія»
«Ніжинський завод сільськогосподарського
машинобудування»
«Новий Чернігів»
«Новоодеський Райагрохім»
«Об’єднання «Прогрес»
«Обласний завод залізобетонних виробів і
конструкцій»
«Одеська цукрова компанія»
«Одеський завод шампанських вин»
«Пансіонат «Канака»
«Пересічанське РТП»
«Піщанська центральна районна аптека»
«ПМК «Волинь»
«Попелюхське хлібоприймальне
підприємство»
«Проектно-технологічний інститут
«Київоргбуд»
«ПРОСТО-страхування»
«Радіант»
«Рембудкомплект»
«Рембудуправління-Вишків-АТ»
«Ремпобуттехніка»
«Рівне-Авто»
«Росава»
«СГ «ТАС»
«Сєвєродонецька міська друкарня»
«СК «Крона Життя»
«СК «КРОНА»
«Спецiалiзована пересувна механiзована
колона №3»
«Страхова Компанія «ГАММА»
«Страхова компанія «Капітал –
Страхування»
«Теплицьке автотранспортне
підприємство-10553»
«Термолайф»
«Тростянецький м’ясокомбінат»
«Тульчинська центральна районна аптека
№ 90»
«Турбівський каоліновий завод»
«Турійське ремонтно-транспортне
підприємство»
«Україна»
«Українська охоронно-страхова компанія»
«Укренергобуд»
«Укрлісмаркетінг»
«Універмаг «Росія»
«Універсал Банк»
«Управління будівництва хмельницької
АЕС»
«Управління механізованих робіт агробуду»
«УПСК-Життя»
«Футбольний Клуб «Таврія»
«Харківський завод «Електропобутприлад»
«Харківський коксовий завод»
«Чернігівська картонажно-поліграфічна
фабрика»
«Чортківський сирзавод»
«Юність»
«Яготинське хлібоприймальне
підприємство»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Дирекція

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕМБУДКОМПЛЕКТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ №87
«АНТИСЕПТИК»

(надалі Товариство) повідомляє, що 18 квітня 2014р.
відбудуться Загальні збори акціонерів за адресою:
м.Івано-Франківськ, вул. Макуха, 41а,
з наступним порядком денним:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів
Товариства.
2. Затвердження звіту директора про результат діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження звіту ревізора Товариства
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття
збитків) за звітний рік.
6. Обрання директора Товариства.
7. Про перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю з передачею йому усіх прав та
обов’язків Товариства.
8. Про створення Комісії з перетворення та делегування
їй повноважень щодо організації перетворення.
9. Про обрання Голови та членів Комісії з припинення
10. Про визначення порядку викупу Товариством акцій у
акціонерів, які вимагають цього.
11. Про порядок обміну акцій на частки у Статутному
фонді правонаступника під час перетворення.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про
характер правочинів та їх граничну вартість.
13. Про схвалення продажу основних засобів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у
загальних зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10.00 год. до 10.45год. Початок роботи Зборів
об 11.00 год.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах,
буде складений на 24.00 годину 14 квітня 2014 року.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою:
м.Івано-фршшвськ, вул. Макуха, 41а, у робочі дні тижня.
Довідки за телефоном: 0342 52-32-41. Дирекція
Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2013
2012
Усього активів
1270.3
1074.7
Основні засоби
687.4
676.0
Довгострокові фінансові
інвестиції
Запаси
518.4
389.6
Сумарна дебіторська
61.5
9.0
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
2.8
0.1
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
419.3
418.3
Статутний капітал
420
420
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
851.0
656.4
Чистий прибуток (збиток)
1.0
2.0
Середньорічна кількість акцій
40 000
40 000
(шт.)
Чисельність працівників на
4
4
кінець періоду (осіб)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів Товариства (код ЄДРПОУ 01264540,
адреса місцезнаходження: 04074 м. Київ, вул. Резервна, 29),
які відбудуться «18» квітня 2014 року за адресою:
м. Київ, вул. Резервна, 29,
ІІ поверх адміністративного корпусу, кімната переговорів.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 15.00
за місцем проведення Зборів у день проведення Зборів.
Початок Зборів о 16.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у Зборах на 24 годину 14 квітня 2013 року.
Порядок денний
(перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних
зборів акціонерів Товариства з повноваженнями, що закінчуються після закінчення роботи Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних
зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного фінансового звіту, результатів
діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
З питань порядку денного та організаційних питань
проведення Зборів звертатись за місцезнаходженням
Товариства: 04074 м. Київ, вул. Резервна, 29, тел.: /044/
501-90-82.
Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним зборів, відбувається за місцезнаходженням
Товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00
до 17.00 у відповідальної особи – ревізора Чорного Олега
Аркадійовича в кімнаті переговорів (ІІ поверх адміністративного корпусу), та в день проведення зборів за місцем
проведення зборів (до початку зборів). Для ознайомлення
з проектами документів, пов’язаними з порядком денним
Зборів та для участі у Зборах акціонери повинні мати
документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право представляти інтереси
акціонера, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог
чинного законодавства.
Найменування показника
Період
звітний Попередній
Усього активів
1546,4
4202,9
Основні засоби
1118,8
3239,0
Довгострокові фінансові інвестиції
0,0
0,0
Запаси
1085,3
98,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1585,5
263,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
22,7
27,8
Нерозподілений прибуток
156,4
211,8
Власний капітал
1353,9
1424,8
Статутний капітал
193,8
193,8
Довгострокові зобов’язання
–
–
Поточні зобов’язання
–
–
Чистий прибуток (збиток)
156,4
211,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
19375
19375
Кількість власних акцій, викуплених
0,0
0,0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0,0
0,0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
16
32
періоду (осіб)
Генеральний директор Товариства О.І. Казмірчук

Телефон редакції: 456-24-60.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Правління

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС»
повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів
24 квітня 2014 року о 11.00
в приміщенні актової зали адміністративного будинку
ПАТ «УБ ХАЕС» за його місцезнаходженням:
Хмельницька обл., м.Нетішин, вул.Ринкова, будинок 5.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься
з 9.00 до 10.30 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь
у зборах – 17 квітня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «УБ
ХАЕС».
2. Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про
результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС»
за 2013 рік.
3. Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків
Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» за 2013 рік.
4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової
ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ
ХАЕС» за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС».
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ
ХАЕС» за 2013 рік.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради.
9. Обрання Голови Правління Товариства.
10. Затвердження членів Правління Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним
акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «УБ ХАЕС» (тис.грн.)
Найменування показника
2013
2012 р.
Усього активів
39235
43250
Основні засоби
13349
13992
Довгострокові фінансові інвестиції
3490
3490
Запаси
6966
7111
Сумарна дебіторська заборгованість
15014
17942
Грошові кошти та їх еквіваленти
284
574
Нерозподілений прибуток
28787
31406
Власний капітал
29466
32085
Статутний капітал
431,6
431,6
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
9769
11165
Чистий прибуток
-2619,0
-4602,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
411054
411054
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
20
31
періоду (осіб)
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для
прийняття рішень, здійснюватиметься: в кабінеті №102 за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 8.00 до 12.00 год., в
електронній формі шляхом надсилання на особисту електронну
адресу акціонера, вказану у його письмовому запиті, а такожу
день проведення річних загальних зборів – у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів - корпоративний секретар ПАТ «УБ ХАЕС».
Поштову кореспонденцію прохання направляти правлінню ПАТ
«УБ ХАЕС» на адресу 30100, м. Нетішин, вул. Ринкова, б.5.
Телефони для довідок: (03842) 3-23-73, 3-13-11.
Правління ПАТ «УБ ХАЕС»

4

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УНІВЕРМАГ «РОСІЯ»
Скорочене найменування емітента – ПрАТ «УНІВЕРМАГ «РОСІЯ».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 01557513. Місцезнаходження: 91011,
Луганська область, Ленінській район, м. Луганськ, вул. 16-а Лінія, буд.
48. Електрона поштова адреса: info@russia.lg.ua. Телефон: (0642)536025.
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «РОСІЯ» відбудуться 29 квітня 2014 року о 10.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Луганськ, вул. 16-та Лінія, буд. 48, у приміщенні актового залу.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за
підсумками роботи Товариства у 2013 році.
7. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття
такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих
значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами Наглядової ради.
Реєстрація учасників загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «РОСІЯ»
буде проводитися 29 квітня 2014 р. з 9.00 до 9.40 за місцем проведення загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в
загальних зборах 23 квітня 2014 року.
Для реєстрації своєї участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу
акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ,
що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність,
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами,
пов’язаними з порядком денним зборів за адресою: 91011, м. Луганськ,
вул. 16-та Лінія, буд. 48 у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год.
Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник юридичного відділу Аль-Дандан Денис Адель.
Довідки за телефоном: (0642) 58-41-17.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний 2013
попередній
2012
Усього активів
22069
22924
Основні засоби
20618
20681
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
131
12
Сумарна дебіторська заборгованість
1316
1862
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
12
Нерозподілений прибуток
(9241)
(12530)
Власний капітал
13499
10211
Статутний капітал
20959
20959
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
8145
12514
Чистий прибуток (збиток)
3288
(2314)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
13521795
13521795
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
66
62
періоду (осіб)
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства України:
Голова Правління Ємел’янова І.А.

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00443128)
Місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., м. ІваноФранківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10.
Публічне акціонерне товариство «Тростянецький м’ясокомбінат»,
(надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2014 року
о 12:00 годині за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10, кім. № 1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ,
оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах – 17 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2013 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про
припинення повноважень ревізійної комісії
10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову
раду, Виконавчий орган.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариством.
12. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Показник
Період
2013 р.
2012 р.
Усього активів
776 353
758 148
Основні засоби
5722
5018
Довгострокові фінансові інвестиції
279
Запаси
10 675
3 119
Сумарна дебіторська заборгованість
506 920
573 376
Грошові кошти та їх еквіваленти
111 853
113 254
Нерозподілений прибуток (збиток)
5 302
4 799
Власний капітал
5 286
5 282
Статутний капітал
39 491
39 491
Довгострокові зобов’язання
681 809
681 809
Поточні зобов’язання
44 465
26 763
Чистий прибуток (збиток)
503
888
Середньорічна кількість акцій (шт.)
8 059 497 8 059 497
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх
викуп
Чисельність працівників
192
192
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного
зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Тростянецький
м’ясокомбінат» у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години у
кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор Левадін В.В. За детальною інформацією звертатися за тел.:
(04343) 2-20-85.
Директор ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» Левадін В.В.

Телефон редакції: 456-24-60.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
(код ЄДРПОУ 00953253), місцезнаходження: 24733, Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа Гагаріна, буд.1, повідомляє,
що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2014 року
об 11.30 годині за адресою: 24733, Вінницька область, Піщанський р-н,
с-ще Попелюхи, площа Гагаріна, буд.1, актова зала.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10.50 до 11.20 години на
підставі документів, що посвідчують особу.
Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Реєстр акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
акціонерів, складатиметься станом на 14 квітня 2014 р.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови,
Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії, балансу та звіту про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням
або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25
відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків)
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності та уповноваження Голови Правління на укладення та підпис
таких правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради.
Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за адресою:
24733, Вінницька область, Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа
Гагаріна, буд.1 у робочі дні з 10.00 до 12.00 в кабінеті інженера відділу кадрів.
Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами
покладено на інженера відділу кадрів – Васалатій Ларису Андріївну,
тел.: (04349) 2-53-42.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства в тис. грн.
Найменування показника
За звіт.
Поперед.
період
період 2012 р.
2013 р.
Усього активів
37353
33635
Основні засоби
28965
29493
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
733
530
Сумарна дебіторська заборгованість
7530
3465
Грошові кошти та їхні еквіваленти
125
147
Нерозподілений прибуток
29043
28444
Власний капітал
29425
28825
Статутний капітал
332
331
Довгострокові зобов’язання
3269
3501
Поточні зобов’язання
4659
1308
Чистий прибуток (збиток)
599
198
В т.ч. частка неконтрольованих акціонерів
47
47
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1326064
1326064
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
50
45
(осіб)
Довідки за тел.: (04349) 2-53-42
Голова правління ПАТ «Попелюхське ХПП»
Домерат Євгеній Іванович
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНІСТЬ»!
Приватне акціонерне товариство «Юність» (код ЄДРПОУ 14232547,
далі – Товариство) місцезнаходження: 17500, Чернігівська область, м.
Прилуки, вул. Вокзальна, б.З повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2014 року, початок
зборів о 10 годині 00 хвилин. Місце проведення зборів акціонерів:
17500, Чернігівська область, м.Прилуки, вул.Вокзальна, б.З. Час початку реєстрації акціонерів, які мають право на участь у зборах о 9 годині
30 хвилин, час закінчення реєстрації акціонерів 9 годині 50 хвилин.
Порядок денний зборів:
1. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів (затвердження регламенту, порядку розгляду питань порядку денного, затвердження голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії).
2. Звіт правління товариства про підсумки фінансово-господарської
діяльності за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства у
2014 році. Затвердження звіту правління.
З. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту
наглядової ради.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську
діяльність Товариства за 2013 рік та затвердження звіту та висновків.
5. Затвердження річного звіту (балансу) за 2013 рік.
6. Про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
за 2013 рік.
7. Про затвердження значних правочинів вчинених в 2013 році та
прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися правлінням Товариства протягом 2014 року, із зазначенням характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Юність»
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
381,0
355,7
Основні засоби
265,9
272,0
Довгострокові фінансові інвестиції
0,1
0,1
Запаси
89,6
53,6
Сумарна дебіторська заборгованість
0,2
1,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти
7,9
11,6
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
(118,5)
(183.3)
Власний капітал
206,0
141,2
Статутний капітал
295,1
295,1
Довгострокові зобов’язання
0,0
0,0
Чистий прибуток збитки)
64,8
(75,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
29510
29510
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0,0
0,0
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас0,0
0,0
них акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
9
14
Ознайомитись з документами при підготовці до зборів та надати в
письмовій формі свої пропозиції щодо порядку денного зборів можна
в робочі дні та в робочий час (з 8.00 по 17.00 годин) та за адресою:
17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 3. Відповідальна особа: Коптєва О.А. Телефон: (04637) 3-29-13.
Для реєстрації акціонера для участі в загальних зборах при собі
мати необхідні документи (паспорт, довіреність) які надають відповідно
до законодавства право участі у загальних зборах акціонерів.
Голова правління ПрАТ «Юність» Коптєва О.А.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Річні загальні
збори Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз» (далі –
Товариство) проводитимуться 24 квітня 2014 року в 11.00 год. за адресою:
м. Львів, вул. Пластова, 1, зал засідань (перший поверх). 2. Час початку і
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація
акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 24
квітня 2014 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 9.30 год. та закінчиться о 10.40 год. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства:
24 година 17 квітня 2014 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Про затвердження звіту Директора Товариства
за 2013 рік. 3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013
рік. 4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

6

ПАТ «БІОВЕТФАРМ» (код за ЄДРПОУ 00479617)
Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм», місцезнаходження товариства:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 100,
відбудуться 24 квітня 2014 року об 10.00 годині за адресою: 11703,
вул. Житомирська, 100, м.Новоград-Волинський, Житомирська область
(приміщення адмінбудівлі ПАТ «Біоветфарм» в майстерні).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про
результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік
та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісіі
товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за
підсумками роботи діяльності товариства у 2013 році.
Реєстрація учасників відбудеться 24.04.2014 року з 8.00 год. до 9.45
год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних
зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт
і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог
чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, складається станом на 24-годину 17.04.2014р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись особисто за адресою: вул.
Житомирська, 100, м.Новоград-Волинський, Житомирська область
(приміщення адмінбудівлі ПАТ «Біоветфарм» в приймальній) у робочі
дні (понеділок-п’ятниця) з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а
в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
– Голова правління ПАТ «Біоветфарм» В.П.Висоцький.
Телефон для довідок: 0 (4141) 5-22-55.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
період
Звітний Попередній
2013р
2012р.
Усього активів
4894,6
4430,7
Незавершені капітальні інвестиції
106,8
1374,4
Основні засоби
3493,9
2505,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
766,4
372,0
Готова продукція
95,2
Сумарна дебіторська заборгованість
308,7
54,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
218,8
29,5
Власний капітал
3172,2
2856,7
Статутний капітал
557,2
557,2
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
1668,5
1220,1
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1721
1557,2
Чистий прибуток (збиток)
+346
+232,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2228992
2228992
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
26
38
Голова правління ПАТ «Біоветфарм» В.П.Висоцький
за 2013 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. 7. Про визначення
основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 8. Про затвердження
Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до
вимог ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.4.1 статуту
Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом
(проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних
документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий
запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера
– юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної
особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних
йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних
паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового
запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі
акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м.Львів, вул. Пластова, 1
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(приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову
адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів, – Директор Товариства Н.І.Купибіда. З питань щодо проведення
загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн.
1136) у робочі дні з 15.30 год. до 18.00 год. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2013р.:
Найменування показника
Період
звітний
попередній*
2013 р.
2012 р.
Усього активів
6 503 665
6 188 507
Основні засоби
3 415 465
3 247 941
Довгострокові фінансові інвестиції
2 072 823
1 639 278
Запаси
10 805
9 271
Сумарна дебіторська заборгованість
844 883
1 121 550
Грошові кошти та їх еквіваленти
45 444
33 298
Нерозподілений прибуток
1 290 055
880 592
Власний капітал
3 330 983
2 901 430

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»
(надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого:
01103, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться
18 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою:
місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, ІІІ поверх, офіс 72.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись
в день проведення загальних зборів за адресою їх проведення
з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах 14 квітня 2014 року 24.00
година. Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати
документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера довіреність на участь у загальних зборах та документ,
що посвідчує особу представника
Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання
особи якій надіються повноваження на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, про
інформацію Товариства.
Пропозиції від акціонерів до порядку денного загальних зборів
акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше,
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного
загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням
Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (ІІІ поверх, кабінет 23), починаючи з 18.03.2014 року Відповідальною особою за ознайомлення
акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів
акціонерів є Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович (телефон для довідок 044-206-70-95).
У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
5146,8
5145,00
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
5000,00
5000,00
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
112,6
39,4
Грошові кошти та еквіваленти
0,9
0,6
Нерозподілений прибуток
6,2
7,2
Власний капітал
5138,9
5137,9
Статутний капітал
5131,7
5131,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
4,1
4,5
Чистий прибуток (збиток)
1
13,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
20 526 900
20 526 900
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)

Телефон редакції: 456-24-60.

Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

195 265
2 125 816
1 046 866
403 809
19526522
868
0

195 265
2 272 890
966 777
382 167
19526522
868
0

0

0

672

780

*Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2012 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2012 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 24.04.2013р.
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17
березня 2014 року у №49 видання «Бюлетень. Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Купибіда Н.І.
17 березня 2014 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 00952433) повідомляє,
що проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 25 квітня 2014 року о 12.00 годині, буде за адресою:
31614, Хмельницька обл., Чемеровецький р-н., смт Закупне,
вул. Центральна, 28, актова зала адмінбудівлі.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися
з 11.00 до 11.55 години у день та за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при реєстрації
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та доручення.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
складається станом на 24.00 годину 21 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1). Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних
зборів. 2). Звіт Правління про результати фінансово - господарської
діяльності підприємства за 2013 рік та визначення основних напрямів
діяльності на 2014 рік. 3). Звіт Наглядової ради за 2013 рік. 4). Звіт
Ревізора за 2013 рік. 5). Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора. 6). Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік та порядку розподілу прибутку
за 2013 рік. 7). Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства та обрання членів Наглядової ради товариства.
Затвердження умов цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої на підписання договорів з
членами Наглядової ради. 8). Про припинення повноважень Ревізора
товариства та обрання Ревізора товариства. 9). Про зміну Депозитарної
установи (Зберігача) та укладення з нею договорів власниками цінних
паперів.
Акціонери, або їх представники можуть ознайомитись з документами
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням підприємства у робочі дні з 9.00 до 16.00 години в кабінеті
бухгалтерії. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова правління. Телефон для довідок: (03859) 2-01-51.
Голова Наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» М.В. Шаповал
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
«Закупнянське ХПП» за 2013 рік (тис.грн.)
Найменування показників
Період
Звітний Попередній
(2013 р.) (2012 р.)
Усього активів
15188
11191
Основні засоби
8899
5261
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1231
818
Сумарна дебіторська заборгованість
1818
2786
Грошові кошти та інші еквіваленти
2845
1424
Нерозподілений прибуток
10691
3926
Власний капітал
13951
9516
Статутний капітал
948
948
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1235
1675
Чистий прибуток (збиток)
4425
2375
Середньомісячна кількість акцій (шт.)
3791,6
3791,6
Кількість власний акцій викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
81
76
(осіб)
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТУРІЙСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства
відбудуться 18 квітня 2014 року о 12 год. за адресою:
44800, смт Турійськ, вул. Жежків, 33,
Турійського району, Волинської області.
Реєстрація учасників з 10 год. до 11 год. 45 хв.
Порядок денний:
1. Звіт правління про підсумки господарсько-фінансової діяльності за 2013 рік.
2. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу підприємства, звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків).
5. Різне.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено 11 березня 2014 року.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами з порядку денного під час підготовки до загальних зборів у

робочий час за адресою: 44800, смт Турійськ, вул.Жежків, 33, Волинської області. Тел.: 03363 3-91-02,
Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства за 2013 р. (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
1301,5
1481,8
Основні засоби
804,5
837,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0,3
0,3
Запаси
155,1
210,7
Сумарна дебіторська
341,9
403,8
заборгованість
Грошові кошти та еквіваленти
0,6
0,2
Нерозподілений прибуток (збиток)
796,9
796,6
Статутний капітал
311,9
311,9
Поточні зобов’язання
179,1
322,1
Чистий прибуток (збиток)
0,3
10,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1247760 1247760
Чисельність працівників на кінець
13
13
періоду
Правління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПМК «ВОЛИНЬ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЗУТТЯ-ІФ»

(місцезнаходження: 43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4)
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів
ПрАТ «ПМК «Волинь» відбудуться 17 квітня 2014 року об 11.00
годині за адресою: м. Луцьк, вул.Електроапаратна, 4, кабінет № 2.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб – 17 квітня 2014р.
з 9.00 до 10.45 год. за місцем проведенням чергових Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у чергових Загальних зборах – 11.04.2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. Затвердження
порядку розподілу прибутку (покриття збитку).
4. Звіт Голови правління АТ про підсумки фінансово-господарської
діяльності товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради товариства 2013 рік, прийняття рішень за
наслідками розгляду звіту.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9.00 до
13.00 за адресою: 43020 м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – голова правління
Стахова Т.Л.
При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Телефон для довідок: (0332) 252270.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ПМК «Волинь».
Найменування показника
2012 р.
2013 р.
Усього активів
946,4
840,3
Основні засоби
566
447,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
28,6
28,6
Сумарна дебіторська заборгованість
146,3
182,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,4
Нерозподілений прибуток
(1524,5)
(1672,9)
Власний капітал
144,4
-4,0
Статутний капітал
529,1
529,1
Довгострокові зобов’язання
334,7
344
Поточні зобов’язання
467,3
500,3
Чистий прибуток (збиток)
-370,2
-148,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2116480
2116480
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
4
4
ПрАТ «ПМК «Волинь»

76019, Івано-Франкіська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Торгова, 3.
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 16.04.2014 року о 15.00 за адресою:
м.Івано-Франківськ, вул.Торгова, 3.
Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 14.20 до 14.50
за місцем проведення зборів в день їх проведення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: 10.04.2014р.
Порядок денний.
1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання
членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про порядок покриття збитків Товариства за 2013 рік.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів.
6. Про поруку та передачу в заставу майна Товариства.
Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт (чи інший
документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі
представника – також документ, що підтверджує повноваження
представника на участь у зборах. З документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери
можуть ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів - у
місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Товариства.
Тел.для довідок: (0342) 22-25-40.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2012
2013
Усього активів
193,9
162,8
Основні засоби (залишкова вартість)
91,0
86,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1,2
Сумарна дебіторська заборгованість
27,0
72,7
Грошові кошти та їх еквіваленти
74,7
3,9
Нерозподілений прибуток (непокритий
(12,7)
збиток)
Власний капітал
165,1
152,4
Статутний капітал
104,0
104,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
23,8
10,4
Чистий прибуток (збиток)
(12,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2080
2080
Чисельність працівників на кінець
9
2
періоду (осіб)
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Наглядова рада АТ «СГ «ТАС» (приватне) повідомляє про скликання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (надалі
річних Загальних зборів акціонерів

– Товариство), яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 65.
Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 квітня
2014 р. Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв. Місце проведення: м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 213. Реєстрація акціонерів або
їх представників відбудеться з 9.00 до 9.45 17 квітня 2014 р. за місцем
проведення зборів. Відповідно до рішення Наглядової ради, яке знайшло своє відображення у Протоколі засідання Наглядової ради Товариства від 11.03.2014 року, дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів
Товариства, що скликаються – станом на 24 годину 11.04.2014 року.
Пропонується наступний Порядок денний:
1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 2. Про обрання Лічильної комісії. 3. Внесення змін до установчих документів
Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 4. Про затвердження
річного звіту Наглядової ради АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2013 р. 5.
Про затвердження річного звіту Правління АТ «СГ «ТАС» (приватне)
за 2013 р. 6. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії АТ «СГ
«ТАС» (приватне) за 2013 р. 7. Про затвердження річного звіту та балансу АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2013 р. 8. Про розподіл прибутку і
збитків АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2013 р. 9. Про відкликання членів
Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС» (приватне). 10. Про обрання членів
Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС» (приватне). 11. Про відкликання членів
Наглядової Ради АТ «СГ «ТАС» (приватне). 12. Про обрання членів
Наглядової Ради АТ «СГ «ТАС»(приватне). 13. Про підтвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства. 14. Про підтвердження
рішень прийнятих Правлінням Товариства. 15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, а саме – договорів зі страхування та
перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість
по яким складатиме від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними
останньої фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року. 16.
Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, а саме – договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу
цінних паперів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості
активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства
протягом року із визначенням граничної межі таких правочинів. 17. Про
затвердження (схвалення) укладених значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
558683
572266
Основні засоби (первісна вартість)
64452
62888
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2314
2601
Сумарна дебіторська заборгованість
43119
42674
Грошові кошти та їх еквіваленти
- в національній валюті
181120
153940
- в іноземній валюті
119
611
Нерозподілений прибуток
56928
63999
Власний капітал
265819
272890
Статутний капітал
185205
185205
Довгострокові зобов’язання
0,0
0,0
Поточні зобов’язання
22451
80870
Чистий прибуток (збиток)
(7071)
(147440)
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
1319
1336
(осіб)
До скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства надається можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 213.
з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.30.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник Юридичної Служби Петрук Валерій Петрович.
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – довіреність на право участі в зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством.
Довідки за телефоном: (044) 536-00-20.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
З повагою, в.о. Голови Правління П.П. Фурсевич

Телефон редакції: 456-24-60.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАДІАНТ»
(код ЄДРПОУ 33603423)
Місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «РАДІАНТ»,
надалі – Товариство, повідомляє про проведення 18 квітня 2014 р. о
12 годині річних загальних зборів акціонерів Товариства, з наступним
порядком денним:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПрАТ «РАДІАНТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «РАДІАНТ» за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора ПрАТ «РАДІАНТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «РАДІАНТ» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «РАДІАНТ».
8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РАДІАНТ».
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою
та членами Наглядової ради ПрАТ «РАДІАНТ».
10. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «РАДІАНТ».
11. Обрання Ревізора ПрАТ «РАДІАНТ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2013 р. (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
67126.0
343899.8
Основні засоби
0.7
1357.0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
14.5
3683.20
Сумарна дебіторська заборгованість
8840.2
70554.60
Грошові кошти та їх еквіваленти
237.5
5.0
Нерозподілений прибуток
10313.4
9013.2
Власний капітал
Статутний капітал
850.0
850.0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1825.4
Чистий прибуток (збиток)
1300.2
279.4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3 400 000 3 400 000
Кількість власних акцій, викуплених про___
___
тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
___
___
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
3
(осіб)
Збори відбудуться за адресою: Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 А (кабінет № 439).
Реєстрація акціонерів буде проводитись 18.04.2014 р. з 11.00 до
11.45 за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – станом на 24 годину 14.04.2014 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує
особу.
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами
рішень з питань порядку денного за адресою: Україна, 04074, м.
Київ, вул. Резервна, буд. 8, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного
четверга, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Полторак Андрій Вікторович.
Довідки за тел.: + 38 (050)616-58-43.
Наглядова рада ПрАТ «РАДІАНТ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОГРЕС»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
22 квітня 2014 року о 14 год. 40 хв. за адресою:
41300, Україна, Сумська область, місто Кролевець, вулиця Роменця, 3
(зал засідань на 2-му поверсі заводоуправління).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться
22 квітня 2014 року з 14.00 до 14.30 год.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за
2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків
Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік та визначення
основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків)
Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом одного року з дати прийняття рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Періоди
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
7214
8470
Основні засоби
2087
2723
Довгострокові фінансові інвестиції
2
Запаси
4903
4522
Сумарна дебіторська заборгованість
149
257
Грошові кошти та їх еквіваленти
57
43
Нерозподілений прибуток
-3582
-3012
Власний капітал
-3485
-2023
Статутний капітал
90
90
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
10699
10493
Чистий прибуток (збиток)
-1414
-570
Середньорічна кількість акцій (шт.)
360725
360725
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
7
110
(осіб)
Дата на яку має бути складений перелік акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, визначено 16 квітня 2014 року (за три
робочих дні до дня проведення зборів).
Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціонерам – документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера
(акціонерів) – довіреність на право участі у зборах та документ, що
посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 41300, Україна, Сумська область,
місто Кролевець, вулиця Роменця, 3, приймальня Директора у робочі
дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.
Відповідальна особа Директор Непомнящий О.В. Телефон для довідок: (05453) 51586».
Директор Непомнящий О.В.

повідомляє, що 25 квітня 2014 року о 14 год. 30 хв.
відбудуться загальні збори акціонерів за адресою:
м. Славута, вул. Привокзальна, 66, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13.30 год. до 14.30 год.
у день проведення зборів (згідно переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах,
складеного на 25 квітня 2014 року). Для участі у зборах
акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу.
Представник акціонера повинен мати паспорт, що посвідчує особу
та доручення на право участі у зборах.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних
зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Про затвердження Звіту директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження Звіту і висновків Ревізора за 2013 рік.
5. Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2013 році.
6. Про затвердження розподілу прибутку за 2013 рік, оголошення
річних дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених
дивідендів.
7. Відкликання та обрання ревізора
8. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Обрання уповноваженої особи щодо надання необхідних документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації
змін до Статуту Товариства.
Акціонери Товариства можуть особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у
кабінеті директора Товариства за адресою: м. Славута, вул. Привокзальна, 66 у робочий час.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Об’єднання «Прогрес» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
63 111
35711
Основні засоби
11 376
9798
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
9 988
9222
Сумарна дебіторська заборгованість
16 141
8273
Грошові кошти та їх еквіваленти
17 230
1217
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
29 594
27928
Статутний капітал
221
221
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
33517
7189
Збиток «-», Прибуток «+»
+ 1951
- 701
Середньорічна кількість акцій
44284
44284
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
134
221
періоду, (осіб)
Телефон для довідок: (03842) 2-65-70.
Директор Скомаровський В.В.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013
рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради.
11. Попереднє схвалення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 24 квітня
2014 року з 11.00 до 11.45 год. за місцем проведення загальних
зборів.
Для реєстрації акціонерам при собі необхідно мати документ,
що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що по-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
«НОВИЙ ЧЕРНІГІВ»
(код за ЄДРПОУ: 03565642,
місцезнаходження: 14005, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 50)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 24 квітня 2014 року о 12.00 год. за адресою:
14005, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 50,
конференц-зал боулінг-клубу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Заслуховування звіту Директора Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
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свідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження на участь
у загальних зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах – 17 квітня 2014 року на 24.00 год.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів,
за місцем знаходження Товариства в приміщенні приймальні ПрАТ
«КГХ «Новий Чернігів», з понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 17.00
год., а також в день проведення зборів – за місцем їх проведення.
Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів –
В.О. Директора Товариства Карташов Сергій Миколайович. Телефон
для довідок: (0462) 661-876.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
5662,1
9599,2
Основні засоби
4782,0
8114,9

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Статутний капітал
Додатковий капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток) від операційної
діяльності за звітний період
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)

322,9
0,4
556,4
0,3
4353,7
24,4
1770,2
468,7
- 553,5

1144,6
6,5
332,0
0,9
4353,7
3107,0
1981,7
558,3
- 578,6

435367
-

435367
-

-

-

5

6

Наглядова рада ПрАТ «КГХ «Новий Чернігів»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БРАЇЛІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00385661)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕБІДЬ» (код ЄДРПОУ 14021460)

Місцезнаходження: 23130, Вінницька обл., Жмеринський район,
смт. Браїлів, вул. Заводська, 7. Публічне акціонерне товариство «Браїлівське» (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2014
року об 11:00 годині за адресою: Вінницька обл., Жмеринський район,
смт. Браїлів, вул. Заводська, 7 у кім. № 1. Реєстрація акціонерів буде
проводитися з 09:30 години до 10:30 години. Акціонерам мати при
собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу,
а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства
України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах – 16 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства
за 2013 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
8. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
280380
210656
Основні засоби
29371
32082
Довгострокові фінансові інвестиції
870
Запаси
92842
67101
Сумарна дебіторська заборгованість
179619
92766
Грошові кошти та їх еквіваленти
132
38
Нерозподілений прибуток
-30991
230
Власний капітал
-27518
4172
Статутний капітал
3942
3942
Довгострокові зобов’язання
49516
57772
Поточні зобов’язання
258382
148712
Чистий прибуток (збиток)
-2,0
-0,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1567360 1567360
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
193
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства
за місцезнаходженням ПАТ «Браїлівське» у робочі дні з 09:00 години
до 16:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор Карпенко Микола Ігорович. За детальною інформацією
звертатися за тел.: (04332) 2-16-90.
Директор ПАТ «Браїлівське» Карпенко М.І.

Місцезнаходження: 42238, Сумська обл., Лебединський район, с.
Будилка, вул. Леніна, 58. Публічне акціонерне товариство «Лебідь»
(далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2014 року об 11:00
годині за адресою: Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул.
Леніна, 58 у кім. №1. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:30
години до 10:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів,
мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 16 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства
за 2013 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
8. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
71870
60335
Основні засоби
12913
12322
Довгострокові фінансові інвестиції
0
224
Запаси
21025
5813
Сумарна дебіторська заборгованість
32645
25151
Грошові кошти та їх еквіваленти
278
28
Нерозподілений прибуток
15041
17312
Власний капітал
33753
36847
Статутний капітал
15390
15390
Довгострокові зобов’язання
6655
4290
Поточні зобов’язання
31163
17469
Чистий прибуток (збиток)
-3084
+472
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1025900
1025900
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0

Телефон редакції: 456-24-60.

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

0

0

130
121
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за
місцезнаходженням ПАТ «Лебідь» у робочі дні з 09:00 години до 16:00
години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з
документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор
Колодяжний Олександр Васильович. За детальною інформацією звертатися за тел.: (05445) 3-32-43.
Директор ПАТ «Лебідь» Колодяжний О.В.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОСАВА»
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів приватного
акціонерного товариства «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385)
відбудуться 18 квітня 2014 року, за адресою:
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91,
інженерний корпус, кімната переговорів о 11.00.
Реєстрація буде проводитись за місцем проведення зборів.
Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації о 10.45.
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «РОСАВА» за 2013 рік;
3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2013 рік;
4. Звіт та висновків Ревізора стосовно діяльності Товариства у 2013
році;
5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2013 рік;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ»
(код за ЄДРПОУ 02470780)
Правління ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» повідомляє, що
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23.04.2014 року об 14 годині
00 хв. за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 37
(кімната № 3). Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних
зборах буде проводитися з 13.00 до 13.55 23.04.2014 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2014р Для участі
у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно
вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (06452) 4-20-85.
Перелік питань порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження звіту голови правління про фінансову та господарську діяльність товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог,
передбачених законом.
7. Звільнення та обрання Наглядової ради.
8. Звільнення та обрання Ревізійної комісії.
9. Схвалення значних правочинів, які були вчинені товариством у
січні – квітні 2014р.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством протягом 2014р.
До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі
дні з 10.00 до 12.00 години в кімнаті № 1 (бухгалтерія), а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення. Посадова особа
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Соломатіна Ольга Іванівна.
Інформація про основні показники фінансово-господарської
діяльності ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» (тис. грн.):
Найменування показника
Період
Період
Звітний Попередній
2013р.
2012р.
Усього активів
499,1
259,1
Основні засоби
387,8
219,8
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
10,5
10,6
Сумарна дебіторська заборгованість
55,2
18,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,1
3,1
Нерозподілений прибуток
-365,8
-257,9
Власний капітал
-75,5
32,4
Статутний капітал
89,1
89,1
Довгострокові зобов`язання
0
0
Поточні зобов`язання
422,5
71,7
Чистий прибуток (збиток)
(107,9)
(19,9)
Середньорічна кількість акцій (шт)
356547
356547
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
11
11
Голова правління ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» Халін В.М.
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6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік;
7. Погодження договору майнового поручительства, договорів застави і іпотеки та змін і доповнень до них;
8. Відкликання Голови та Членів Наглядової Ради Товариства;
9. Обрання Наглядової Ради Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних
зборах, складається на 24 годину 14 квітня 2014 року.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним можна ознайомитися
за місцем знаходження товариства: Київська обл., м. Біла Церква, вул.
Леваневського, 91. Довідки за тел.: (04563) 3-77-47, 3-78-38. Посадовою
особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є
виконуючий обов’язки Голови правління – генерального директора ПрАТ
«РОСАВА» Даліба Олександр Анатолійович.
Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що
посвідчує особу, представники акціонерів – довіреність на право участі
у чергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.
Правління ПрАТ «РОСАВА»
В.о. Голови правління-генерального директора О.А. Даліба
Шановний акціонер

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
(код ЄДРПОУ 04012951, місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ,
вул. Суворова, 4/6). Публічне акціонерне товариство «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (надалі – Товариство) повідомляє,
що 17 квітня 2014 року відбудуться річні загальні збори акціонерів
Товариства (надалі – Збори) за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул.
Суворова, буд. 4/6, 9-й поверх, кімната № 904. Початок Зборів о 10
годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі
у річних загальних зборах відбудеться 17 квітня 2014 року з 9.00 год.
до 9.45 год. за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 9-й поверх,
фойє. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які
мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2014 року.
Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та прийняття рішення про припинення їх
повноважень. 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних
загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд». 3. Звіт Виконавчого
органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської
діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2013 році та прийняття рішення за
наслідками розгляду відповідного звіту. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ
«ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. 5. Звіт і висновки Ревізійної комісії
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту і висновків. 6. Затвердження річної фінансової звітності
(річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2013 рік. 7. Розподіл прибутку і
збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2013 році.
Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену
згідно вимог чинного законодавства. Акціонери чи їх представники під
час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за
адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4/6 (кабінет № 1103 та додатково за
телефонами: 590-45-07, 590-45-00) у робочі дні тижня та у робочий час,
а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є
працівник Товариства Остроушко Ольга Геннадіївна. Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в
письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості
та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 27 березня 2014 року
(включно). Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (тис. грн.) (на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ). Найменування
показника період 2013 р. 2012 р. Усього активів 93042 92947. Основні засоби (залишкова вартість) 91213 89031. Довгострокові фінансові
інвестиції 0 0. Запаси 326 1198. Сумарна дебіторська заборгованість
1359 1996.Грошові кошти та їх еквіваленти 123 713. Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) (444) (24). Власний капітал 89364
87484. Статутний капітал 388 388. Довгострокові зобов’язання 0 0.
Поточні зобов’язання 3678 3163. Чистий прибуток (збиток) (444) 120.
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1552829 1552829. 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 (облікова, штатних осіб) 103 92.
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЯГОТИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

(надалі – «Товариство»)
(код за ЄДРПОУ 00954509, місцезнаходження: Київська область,
м. Яготин, вул. Привокзальна, 21) повідомляє, про зміни до порядку
денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства
(повідомлення було опубліковано в офіційному друкованому виданні
«Бюлетень. Цінні папери України» № 43 (3840) від 06.03.2014 року),
які відбудуться 07 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв. за адресою:
Україна, Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21
(2-й поверх, кімната № 1 (кабінет Директора))
шляхом включення додаткових питань до порядку денного.
Порядок денний доповнити наступними питаннями:
8. Про затвердження передавального акту Товариства.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Голова Наглядової ради Татарченко А.О.

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів
у оголошенні про проведення загальних зборів акціонерів
надрукованому в бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України»
від 06.03.2014 року № 43 надруковано текст помилково:
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10.00 до 10.45
години за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Первозванівка, вул. Шевченка, 2/1 приміщення адмінуправлуння Товариства.
правильно читати текст так:
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09.00 до 09.45
години за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Первозванівка, вул. Шевченка, 2/1 приміщення адмінуправлуння Товариства.
Наглядова рада ПАТ «КМЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ КІБЕР»

Шановний акціонер! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24654» (ПАТ «Львівське АТП 24654») (код ЄДРПОУ

(місцезнаходження: 04080, м. Київ, вулиця Новокостянтинівська,
будинок 4-А, код за ЄДРПОУ 05445400) (далі - товариство) повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2014 р. о 12:00 годині за адресою: 04080, м. Київ,
вул. Новокостянтинівська,4-А, 2-й поверх адміністративного корпусу,
кімната № 5. Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних
зборах відбудеться з 11:30 до 11:55 у день та за місцем проведення
загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах – 28 квітня 2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; прийняття
рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової Ради, Ревізійної Комісії. Затвердження висновків ревізора за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової
редакції Статуту, обрання уповноваженої особи на підписання Статуту.
10. Внесення змін до внутрішніх документів (положень) Товариства
шляхом затвердження їх в новій редакції.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення
з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства
за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А, 2-й поверх адміністративного корпусу, приміщення № 9, кабінет заступника
директора з виробництва, по вівторкам та четвергам, з 9:30 до 14:30,
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами - заступник директора з виробництва - Казаков Михайло
Віталійович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.) станом на 31.12.2013 р.
Найменування показника
період
2013 р. 2012 р.
Усього активів
16488 20685
Основні засоби
23672 24677
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
229
176
Сумарна дебіторська заборгованість
547
1255
Грошові кошти та їх еквіваленти
76
75
Нерозподілений прибуток
2531
2738
Власний капітал
8747
8954
Статутний капітал
6209
6209
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2660
3378
Чистий прибуток (збиток)
2531
2738
Середньорічна кількість акцій (шт.)
36940 36940
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій прот. року (грн.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
39
42
Голова правління Казаков В.М.

Телефон редакції: 456-24-60.

03117626) повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради
річні загальні збори акціонерів ПАТ «Львівське АТП 24654» відбудуться 21 квітня 2014 р. о 13.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Джерельна, 69, (в будівлі Адміністративного корпусу ПАТ «Львівське АТП
24654», 3 поверх, кімната №36). Право на участь у загальних зборах
акціонерів ПАТ «Львівське АТП 24654», які заплановано на 21 квітня
2014 р. мають акціонери, які є власниками акцій ПАТ «Львівське АТП
24654» згідно переліку акціонерів складеного станом на 15.04.2014.
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться за тією
ж адресою 21 квітня 2014 р. Початок реєстрації о 11.00, закінчення
реєстрації о 12.40. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт,
а представнику акціонера – паспорт та довіреність. З документами
щодо питань порядку денного загальних зборів можна ознайомитися
в робочі дні (понеділок – четвер) з 12.00 до 16.00 за адресою: 79058,
м. Львів, вул. Джерельна, 69, ПАТ «Львівське АТП 24654», 3 поверх
(бухгалтерія). Довідки за телефоном 231-75-85. Особа відповідальна
за ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Паньків
Б.В. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій формі не пізніш як за 20 днів до їх скликання
за адресою: 79058, м. Львів, вул. Джерельна, 69, ПАТ «Львівське АТП
24654». Порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське
АТП 24654» затверджено на засіданні Наглядової ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Затвердження процедурних питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське АТП 24654»; 2.
Розгляд звіту Голови правління про результати фінансово-господарської
діяльності ПАТ «Львівське АТП 24654» за 2012 р., 2013р. та прийняття
рішення за результатами розгляду звіту. 3. Розгляд звіту Наглядової
ради про результати діяльності товариства за 2012 р., 2013р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4. Розгляд звіту ревізора
товариства за 2012 р., 2013р. та прийняття рішення за результатами
розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Львівське
АТП 24654» за 2012 р., 2013р. 6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Львівське АТП 24654» (тис. грн.)*
Найменування показника
Період
Звітний Попередній 2011
2013
2012
Усього активів
11256
11507
2199,2
Основні засоби
169
173
1679,7
Довгострокові фінансові інвестиції
10767
10767
Запаси
1,0
1,0
Сумарна дебіторська заборгованість
467
713
510,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
3,9
2
1,6
Нерозподілений прибуток
9308
9769
(1337,1)
Власний капітал
10534
10995
1096,8
Статутний капітал
1226
1226
1225,5
Довгострокові зобов’язання
40
3,6
Поточні зобов’язання
720
472
1098,7
Чистий прибуток (збиток)
-252
9713
-32,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4902116 4902116 4902116
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
2
2
14
періоду (осіб)
Голова правління ПАТ «Львівське АТП 24654» Паньків Б.В.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГЛИНИ ДОНБАСУ»
ідентифікаційний код: 23354002; Україна, 85053, с. Дорожнє,
ст. Мерцалово, Добропільский район Донецької області
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ», (надалі - Товариство) ідентифікаційний код: 23354002; юридична адреса:
Україна, 85053, с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільский район Донецької області (надалі – «Товариство»), інформує про проведення річних
Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).
Дата проведення ЗЗА: 17 квітня 2014 року.
Час проведення ЗЗА: 11:00 година за київським часом.
Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Воровського, буд. 24,
4 поверх, конференц зал «С».
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 10:00
за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
ЗЗА: на 24.00 год. 11 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування –
Порядок денний ЗЗА:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту виконавчого органу, затвердження результатів діяльності
(річного звіту) Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт і висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2013 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Переобрання члена Наглядової ради.
9. Затвердження винагороди та умов цивільно-правового договору,
що укладатиметься з членом Наглядової Ради.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з
членом Наглядової Ради.
11. Прийняття рішення про попереднє затвердження будь-яких значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з
дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»
за 2013 рік (тис. грн.):
Найменування показника
період
звітний Попередній
тис. грн. тис. грн.
2013 р.
2012 р.
Усього активів
325788
286991
Основні засоби
34702
34750
Довгострокові фінансові інвестиції
9234
67105
Запаси
65564
56682
Сумарна дебіторська заборгованість
111708
103940
Грошові кошти та їх еквіваленти
74729
5027
Нерозподілений прибуток
305297
261205
Власний капітал
308292
264200
Статутний капітал
527
527
Довгострокові зобов’язання
2425
6549
Поточні зобов’язання
15071
16242
Чистий прибуток (збиток)
44092
54130
Середньорічна кількість акцій (шт.)
0
0
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
201
208
Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи
з дати цього повідомлення за адресою: Україна, 85053, с. Дорожнє, ст.
Мерцалово, Добропільский район Донецької області у робочі дні (Понеділок - Пятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства - Гордієнко Денис Геннадійович, контактні
телефони: (0626) 66 88 00, 66 88 06. Акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених в зазначений вище Порядок денний ЗЗА,
не пізніше, ніж за 20 днів до проведення ЗЗА. Пропозиція до порядку
денного ЗЗА Товариства подається в письмовій формі із зазначенням
найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГЛИНИ ДОНБАСУ» Гордієнко Д.Г.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНЦЕРН «БІГ-М»
Місцезнаходження:
36030, місто Полтава, вул. Продовольча, будинок 2 В
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 25 квітня 2014 року о 10.00 за адресою:
36030, місто Полтава, вул. Продовольча, будинок 2 В.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних
зборів.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту правління.
5. Звіт ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора
Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного
товариства «Концерн «Біг-М» шляхом перетворення в товариство з
обмеженою відповідальністю «Концерн «Біг-М». Затвердження плану
перетворення Товариства.
8. Про призначення комісії з припинення та затвердження її повноважень.
9. Затвердження порядку та умов перетворення приватного акціонерного товариства.
10. Визначення умов та строку викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти
прийняття рішення про перетворення і звернуться до товариства з
відповідною заявою.
11. Про затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «Концерн «Біг-М»
на частки товариства з обмеженою відповідальністю.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
Періоди
2012 рік 2013 рік
Усього активів
4840,6
4557,4
Основні засоби
3814,6
3245,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
853,6
991,2
Сумарна дебіторська заборгованість
169,8
309,9
Грошові кошти та еквіваленти
2,6
10,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-8045,9
-9391,1
Власний капітал
741,5
741,5
Статутний капітал
840,0
840,0
Довгострокові зобов`язання
Поточні зобов’язання
11305
12367
Чистий прибуток (збиток)
-1252,9
-1315,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
420 000 420 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
25
28
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 25 квітня 2014 року з 9.00
до 9.50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах на 24.00 21 квітня 2014 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт,
для представника акціонерів крім паспорта – довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог
діючого законодавства України.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»
до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись
з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою:
36030, місто Полтава, вул. Продовольча, будинок 2 В у робочі дні з
14.00 годин до 15.00 годин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Капітанова Нонна Петрівна тел.:
(0532) 673989.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозицію щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількість, тип та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД»
Місцезнаходження Товариства: 22513 Вiнницька область, Липовецький район, смт. Турбiв вул. Миру, 77.
Загальні збори відбудуться 18 квітня 2014 р. о 10 годині за
адресою: Вiнницька область, Липовецький район, смт. Турбiв вул.
Миру, 77, в кабінеті «Директор».
Реєстрація акціонерів почнеться о 9 год. і закінчиться о 9 год.
45 хв.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах є 24 год.14.04.2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних
зборів (затвердження голови, секретаря та регламенту проведення
загальних зборів).
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 р.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2013 р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про діяльність в 2013 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого
органу Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
8. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як
одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені
Товариства попередньо затверджених цими зборами значних
правочинів, за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн):
Показник
період
Звітн
Поперед
2013
2012
Усього активів
3841,0
2148,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1135,7
655,2
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси, товари
143,4
298,2
Сумарна дебіторська заборгованість
597,3
441,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
5,1
5,2
Власний капітал (від»ємне значення)
(4606,4)
(2266,2)
Статутний капітал
28,8
28,8
Нерозподілений прибуток (непокритий
(7240,8)
(4900,6)
збиток)
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
8447,4
4415,1
Чистий прибуток (збиток)
(2340,2)
(1333,8)
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом року
Сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом року
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними
для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в адмінкорпусі Товариства в кімнаті «Бухгалтерія» в робочі
дні з 11 до 13 години та за наявності паспорта, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів є Директор
Товариства Лущан Юрiй Олексiйович. Для реєстрації акціонеру
необхідно мати паспорт, а представнику акціонера - паспорт та
доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства. Зміни
щодо питань, включених до порядку денного, та проектів рішень із
запропонованих питань можуть вноситись акціонерами не пізніше
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів
до дати проведення зборів.
Телефон для довідок: (04358) 41394.
Наглядова рада

Телефон редакції: 456-24-60.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 14311643)
(16610, Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/1)
Шановні акціонери!
Правління ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш» повідомляє Вас про те,
що у відповідності до рішення Наглядової ради (Протокол № 11 від
11.03.14р.) 23 квітня 2014 року об 11.00 за адресою: 16610, Україна,
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/1, кімната №16
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.
Порядок денний:
1. Припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на Загальних зборах 23 квітня 2013 року. Обрання голови та
членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на
Загальних зборах.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2013
рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись
Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого
рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах акціонерів – 17 квітня 2014 року (станом на
24 годину).
Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 23 квітня 2014 року з 9.30 до 10.30 за місцем
проведення Загальних зборів.
Акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного:
- у робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 16610, Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/1, другий поверх, кімната №8
(кабінет помічника керівника Дудко Тетяни Миколаївни), тел.: (04631)
5-19-46;
- у день проведення зборів з 8.30 до 9.30 за місцем проведення
Загальних зборів.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, - помічник керівника Дудко Тетяна Миколаївна.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства
України.
Телефон для довідок: 04631 5-19-43.
Голова правління ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства, тис. грн.
Найменування показника
період
звітний
попередній
(2013р.)
(2012р.)
Усього активів
18 604
20 128
Основні засоби
5 970
8 086
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
8 777
7 390
Сумарна дебіторська заборгованість
1 781
3 280
Грошові кошти та їх еквіваленти
82
Нерозподілений прибуток
-27 217
-25 137
Власний капітал
5 928
3 086
Статутний капітал
11 272
11 272
Довгострокові зобов’язання
3 043
3 648
Поточні зобов’язання
9 633
10 817
Чистий прибуток (збиток)
-1 906
-712
Середньорічна кількість акцій (шт.)
45 087 252
45 087 252
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
284
452
періоду (осіб)
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»
(далі – банк), код за ЄДРПОУ 38322199, місцезнаходження: 04107,
м. Київ, вул. Лук’янівська, будинок 1, оголошує про проведення 23
квітня 2014 року річних загальних зборів акціонерів Банку за адресою
місцезнаходження Банку, а саме м. Київ, вул. Лук’янівська, будинок 1
(кімната № 1).
Початок проведення річних загальних зборів акціонерів 18 квітня
2014 року об 11-00. Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів
відбудеться 23 квітня 2014 року з 10-00 до 11-00 за адресою місцезнаходження банку: 04107, м. Київ, вул. Лук’янівська, будинок 1 (кімната № 1).
Дата складання переліку акціонерів (дата обліку), які мають право
на участь у річних загальних зборах акціонерів банку – 14 квітня 2014
року.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів
Банку.
2. Визначення та обрання складу лічильної комісії.
3. Звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Правління Банку за 2013 рік.
4. Звіт Спостережної ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії Банку за 2013 рік.
6. Розгляд звіту аудитора (аудиторської компанії ТОВ «Українська
аудиторська служба») про перевірку річної фінансової звітності Банку
за 2013 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік. Прийняття
рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Затвердження річного звіту банку за 2013 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2014 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Банку, шляхом його викладення
в новій редакції.
11. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
12. Обрання членів Спостережної ради, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття
рішення, характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
14. Про внесення змін до внутрішних нормативних документів Банку
шляхом затвердження їх нової редакції.
Для реєстрації та участі у зборах, власникам акцій необхідно
пред’явити паспорт, представникам акціонерів – доручення на право
участі у зборах, засвідчене згідно вимог чинного законодавства, та
паспорт.
Ознайомить з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, можливо за місцезнаходженням Банку, за
адресою: 04107, м. Київ, вул. Лук’янівська, будинок 1 (кімната №1), у
робочі дні та в робочий час (з 9-00 до 18-00 год.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою
Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник Голови Правління – Кір’яков Дмитро Володимирович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
найменування показника
період
звітний
попередній
(2013 рік)
(2012 рік)
Усього активів
1 050 744
482 963
Основні засоби
24 510
4 935
Довгострокові фінансові інвестиції
24 916
165 923
Запаси
240
48
Сумарна дебіторська заборгованість
66 159
25 764
Грошові кошти та їх еквіваленти
140 098
190 374
Нерозподілений прибуток
0
0
Власний капітал
125 300
125 028
Статутний капітал
125 000
125 000
Довгострокові зобов’язання
246 904
332 048
Поточні зобов’язання
617 783
25 359
Чистий прибуток (збиток)
452
28
Середньорічна кількість акцій (шт)
125 000
125 000
Кількість власних акцій викуплених про0
0
тягом періоду (шт)
Загальна сума коштів витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
87
43
(осіб)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІОМЕД»
(надалі – ПрАТ «Біомед»), код ЄДРПОУ 20383635
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 25 квітня 2014р. о 9 годині 00 хвилин
за київським часом за адресою: Україна, 84601, Донецька область,
м. Горлівка, пр-т Леніна, 26, ПрАТ «Біомед», кімната № 7,
дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах – 22 квітня 2014р.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ
«Біомед», лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської
діяльності ПрАТ «Біомед» за 2013 рік.
3. Заслуховування і затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ
«Біомед».
4. Заслуховування і затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ
«Біомед».
5. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати ПрАТ
«Біомед» за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку), отриманого
ПрАТ «Біомед» в 2013 році.
7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, які за економічною сутністю є кредитними
договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової
допомоги, які за своєю економічною сутністю аналогічно вказаними і
гранична сукупна вартість становить від 50 до 300 відсотків вартості
активів за даними останній фінансової звітності товариства.
До питання №2 порядку денного:
Основні показники фінансово-господарської діяльності
за 2013 рік, тис. грн.
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
387,3
478,0
Основні засоби
84,7
98,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
292,9
364,5
Сумарна дебіторська заборгованість
6,1
10,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,9
1,6
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
230,9
335,3
Статутний капітал
310,0
310,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
156,4
142,7
Чистий прибуток (збиток)
-104,5
-85,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
310000
310000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
13
17
(осіб)
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься у день скликання
зборів за місцем їх проведення з 8.00 до 8.55 за київським часом.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт і документ, що підтверджує їх
повноваження.
З усіма матеріалами та проектами рішень, пов’язаними із вищенаведеним порядком денним, акціонери можуть ознайомитися за вищенаведеною адресою, починаючи з 1 квітня 2014 року, з понеділка по
п’ятницю, з 9.00 до 15.00, посадова особа відповідальна за порядок
ознайомлення – голова правління Богатирьов А.І.
Телефон для довідок: (06242) 4-31-53.
Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових
кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством
Голова правління ПрАТ «Біомед»

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНОРГОХИММАШ»
(код за ЄДРПОУ: 05777012)
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 25. 04. 2014 року об 13.00 годині за адресою: Україна,
93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 28.к,1
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, яким буде направлене письмове повідомлення про проведення загальних зборів
– 18.03.2014 року.
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах - 22.04.2014 року.
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитися 25.04.2014 року з 12.00 до 12.30 за місцем
проведення загальних зборів акціонерів.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон
для довідок: (0645)71-35-77, 0509501074.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт ревізора Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахування вимог, передбачених Законом за 2013 рік.
7. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової
ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора результатами діяльності Товариства за 2013 рік.
8. Обрання ревізора Товариства або продовження його повноважень.
9. Обрання директора Товариства або продовження його повноважень.
10. Обрання наглядової ради Товариства або продовження його
повноважень.
11. Аналіз виконання рішень загальних зборів від 26.04.2013
р. Прийняття рішення за наслідками розгляду аналізу виконання
рішень попередніх загальних зборів.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом
2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт та
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів Товариства за 2013 р.
З документами, що є необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 93400, Луганська область, м. Северодонецьк, вул.
Промислова, 28,к.1 з 9.00 до 11.00 в робочі дні (з понеділка по
п’ятницю). Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення –
директор Бродський Ігор Петрович.
Інформація про основні показники фінансово-господарської
діяльності ВАТ «Енергохиммаш» (тис. Грн.):
Найменування показника
період
Звітний Попередній
2013 р.
2012 р.
Усього активів
2720,3
2749,7
Основні засоби
2571,5
2688,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
26,0
25,8
Сумарна дебіторська заборгованість
122,1
35,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,7
0,2
Нерозподілений прибуток
-3189,9
3121,2
Власний капітал
1970,3
2039,0
Статутний капітал
2686,5
2686,5
Довгострокові зобов’язання
641,1
454,8
Поточні зобов’язання
108,9
255,9
Чистий прибуток (збиток)
(68,7)
(120,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
51270
51270
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
3
(осіб)
Наглядова рада

Телефон редакції: 456-24-60.

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕМПОБУТТЕХНІКА»
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження: 25030, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Бєляєва, 2.
Збори відбудуться «19» квітня 2014 року о 10.00 годині за
адресою: 25030, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Бєляєва, 2 кімната № 1. Реєстрація учасників зборів відбудеться з
08.00 до 09.45 годин за адресою: 25030, Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Бєляєва, 2, кімната № 1.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах «15» квітня 2014 р.
Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про
припинення їх повноважень, обрання секретаря зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу (Директора). Прийняття рішення
за наслідками Розгляду звіту Виконавчого органу (Директора)
Товариства про підсумки діяльності у 2013 році. Визначення
основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Ревізора та затвердження висновків.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків
за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів
Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи,
яка уповноважується на підписання таких договорів.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що
укладаються з Ревізором та обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору.
12. Обрання Ревізора.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2012 р 2013 р
Усього активів
126,4 118,9
Основні засоби
118,9 116,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
7,5
2,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток
-58,7
-65,8
Власний капітал
70,9
63,8
Статутний капітал
68,0
68,0
Довгострокові зобов’язання
.
Поточні зобов’язання
55,5
55,1
Чистий прибуток (збиток)
-4,4
-7,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1360
1360
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
3
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08.00 год.
до 16.00 год. Відповідальна особа за порядком ознайомлення
акціонерів з документами - головний бухгалтер Шевчук К.М.
При реєстрації учасникам зборів необхідно мати паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів - довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно
діючого законодавства України,
Наглядова рада ПрАТ «Ремпобуттехніка»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ»
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
товариства 24 квітня 2014 року за адресою:
М.Хмельницький, вул. Володимирська, 109.
Порядок денний:
1. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської
діяльності за 2013 рік.
2. Висновок ревізійної комісії.
З. Звіт Наглядової Ради.
4. Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Попередній Звітний
Усього активів
24622
23508
Основні засоби
726
349
Довгострокові фінансові інвестиції
2
2
Запаси
21999
20971
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА
ФАБРИКА»,
м.Чернігів, вул. Дзержинського, 26
Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернігівська картонажно-поліграфічна фабрика» відбудуться
23 квітня 2014 р. о 16.00 за адресою: м.Чернігів, вул.Дзержинського,
26, (актова зала - кімната № 2). Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде здійснюватися 23.04.2014 р. з 15.30 до 16.00 за місцем
проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах - 17 квітня 2014 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження звіту Директора про підсумки роботи за 2013 р. та
напрямки роботи на 2014 р.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради про роботу в 2013 р.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2013 р.
6. Затвердження річної фінансової звітності.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства
«Чернігівська картонажно-поліграфічна фабрика» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний на Попередній на
01.01.2014
01.01.2013
Усього активів
2316
1 153
Основні засоби
538
356
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
189
206
Сумарна дебіторська заборгованість
696
554
Грошові кошти та їх еквіваленти
862
17
Нерозподілений прибуток
0
0
Власний капітал
551
366
Статутний капітал
96
96
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
1668
689
Чистий прибуток (збиток)
194
-5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
957106
957106
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
37
35
періоду (осіб)
Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у
робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «Чернігівська картонажно-поліграфічна фабрика»
(м.Чернігів, вул. Дзержинського, 26) у приймальні Директора, а в день
проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Директор Бубенець Олександр Валерійович.
ДИРЕКТОР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА»
О.В. БУБЕНЕЦЬ
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Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

101
33
90
1109
113
8065
90
450828
-

305
1
6
1025
113
7081
6
450828
-

47

40

Перелік акціонерів для участі в зборах складається станом на 24.00
год. 18 квітня 2014 року. Початок зборів о 10:00. Реєстрація учасників з
9:00 до 9:50 в день і за місцем проведенням зборів.
Для участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ,
що посвідчує особу; представникам акціонерів, крім документу, що
посвідчує особу - доручення, оформлене відповідно до вимог чинного
законодавства. Телефон для довідок: 0382-655003.
Голова Правління ПАТ «Домобудівний комбінат» А.В. Курятник

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АТОМСЕРВІС» повідомляє, що чергові загальні збори
акціонерів відбудуться 18 квітня 2014 року о 10 годині у приміщенні
виробничо-адміністративного будинку ПрАТ «Атомсервіс» за адресою:
вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.
Реєстрація учасників починається з 09.15 до 09.50 за тією ж адресою.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
буде складено станом на 24 годину 14.04.2014 р.
Порядок денний:
1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.
2. Про вибори голови та секретаря зборів.
3. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ «Атомсервіс» за
2013 р.
5. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Атомсервіс» та його дочірніх підприємств за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ «Атомсервіс» та його
дочірніми підприємствами у 2013 році.
8. Про надання повноважень на здійснення значних правочинів
генеральному директору.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту дочірнього підприємства телевізійних систем «Квант» ПрАТ «Атомсервіс» та затвердження
його в новій редакції. 10. Про вибори членів Наглядової ради. 11. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради 12. Про вибори
ревізора. 13. Затвердження умов договору з ревізором.
Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність,
оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує
особу представника. Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку
денного, та отримати додаткову інформацію, стосовно питань порядку
денного можливо з 9 до 11 години кожного робочого дня починаючи з
15.03.2014 р. за адресою: вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. тел.: (05136) 2-09-78. ПрАТ «Атомсервіс»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
26140
20978
Основні засоби
1170
1195
Довгострокові фінансові інвестиції
15557
11887
Запаси
56
94
Сумарна дебіторська заборгованість
5520
5807
Грошові кошти та їх еквіваленти
574
1193
Нерозподілений прибуток
25145
19896
Власний капітал
25657
20408
Статутний капітал
512
512
Довгострокові зобов`язання
26
26
Поточні зобов`язання
262
349
Чистий прибуток (збиток)
5249
6080
Середньорічна кількість акцій (шт.)
17070
17070
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас0
0
них акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
18
18
Генеральний директор ПрАТ «Атомсервіс» Є.Е. Рєлін
Головний бухгалтер ПрАТ «Атомсервіс» Т.В. Запорожець

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РТП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-28»

(ПАТ «ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РТП» - код ЄДРПОУ 00907817),
що знаходиться за адресою: 62362, Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт. Пересічне, вул. Ш. Гогоришвілі, 1,
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 25 квітня 2014 р. об 10:00 годин за адресою:
62362, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт.Пересічне,
вул. Ш. Гогоришвілі, 1 (кабінет директора).
Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних
зборів з 09:00 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.
Порядок денний зборів
1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РТП».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів
акціонерів, що відбуваються «25» квітня 2014 р. 3. Обрання Голови та
секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту директора про
підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту
Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 році
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Розгляд звіту
Ревізора про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення
за наслідками його розгляду. 7. Розгляд незалежного аудиторського
висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2013 рік. 8. Затвердження
порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків)
Товариства за 2013 рік. 9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства. 10. Обрання
членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014 р.
Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РТП» за
2013 рік: Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РТП» за 2013 рік (тис. грн)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
2013
2012
Усього активів
987
981
Основні засоби (залишкова вартість)
155
177
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
364
360
Сумарна дебіторська заборгованість
328
295
Грошові кошти та їх еквіваленти
8
17
Нерозподілений прибуток
-1104
-1110
Власний капітал
984
978
Статутний капітал
1590
1590
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
3
3
Чистий прибуток (збиток)
5
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) 6361040
6361040
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
6
(осіб)
Перелік акціонерів ПАТ «ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РТП», які мають право
на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «18» квітня 2014 р (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України. Акціонери можуть отримати
інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами,
пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ
«ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РТП», за місцезнаходженням Товариства: 62362,
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Пересічне, вул. Ш. Гогоришвілі,
1 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 14-00 до
16-00 год, . Телефон для довідок: (05763) 44-232.Особам, які прибудуть
для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що
посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще
документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені
згідно чинного законодавства України. Підсумки голосування з вище
запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть
оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть
доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки
голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від
«25» квітня 2014 р на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства
prtp. kharkovhost.com в мережі Інтернет.

(Далі – ПрАТ «БУ-28», Товариство, код за ЄДРПОУ 32033676,
місцезнаходження: вулиця Першотравнева, будинок 72, місто Черкаси,
Черкаська область, 18014, Україна) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2014 року о
15 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 18014, Черкаська область,
місто Черкаси, вулиця Першотравнева, будинок 72, адміністративне
приміщення ПрАТ «БУ-28», актовий зал Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «17» квітня 2014 року з 14:00 год. до 14:50 год. за місцем
проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 11.04.2014р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом
на 31.12.2013р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2013 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «БУ-28» (тис. грн.)
Найменування показника
період
2013 рік 2012 рік
Усього активів
1038,3
1696,1
Основні засоби
721,1
871,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
20,9
74,8
Сумарна дебіторська заборгованість
0,7
491,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
114,7
77,0
Нерозподілений прибуток
509,5
1142,2
Власний капітал
967,4
1600,1
Статутний капітал
180,9
180,9
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
70,9
96,0
Чистий прибуток (збиток)
-632,7
-29,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
18 090
18 090
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
11
12

Телефон редакції: 456-24-60.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт,
для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі
в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства
України.
До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за
місцезнаходженням Товариства: Україна, 18014, Черкаська область,
місто Черкаси, вулиця Першотравнева, будинок 72, адміністративне
приміщення ПрАТ «БУ-28», кабінет Директора Товариства. Посадова
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами – Директор Товариства Кравченко В.П.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»
кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо
питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства
та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до
дати проведення загальних зборів.
Телефон для довідок: 0 (472) 39-27-50.
Наглядова рада ПрАТ «БУ-28»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД»
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів Позачергові загальні збори відбудуться
17 квітня 2014 р. об 11:00 за адресою: Україна, м. Харків,
Карачівське шосе, буд. 44, зал для конференцій.
Порядок денний:
1. Вибір голови та секретаря зборів, визначення регламентну
позачергових зборів.
2. Внесення змін в умови кредитування за кредитними договорами, укладеними Товариством з банківськими установами,
а також внесення відповідних змін до договорів застави, іпотеки,
інших договорів, укладених Товариством в якості забезпечення
виконання зобов’язань за такими кредитними договорами.
3. Клопотання Товариства перед юридичними та фізичними
особами, які уклали з банківськими установами договори застави,
іпотеки, поруки та інші договори в якості забезпечення виконання
зобов’язань Товариства, щодо внесення у вказані договори застави, іпотеки, поруки та інші договори відповідних змін, які (зміни)
пов’язані зі змінами умов кредитування Товариства за існуючими
договорами з банківськими установами.
4. Внесення змін до договорів застави, до договорів іпотеки, до
договорів поруки, до інших договорів, укладених Товариством в

якості забезпечення виконання зобов’язань інших юридичних осіб
перед банківськими установами, які (зміни) пов’язані із змінами
умов кредитування вказаних юридичних осіб за укладеними ними
кредитними договорами з банківськими установами.
5. Надання повноважень на укладання та підписання від імені
Товариства договорів про внесення змін до кредитних договорів,
до договорів застави, до договорів іпотеки, до договорів поруки
та до інших договорів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових
загальних зборах, складається станом на 24 годину 11 квітня
2014 р.
Реєстрація акціонерів почнеться 17 квітня 2014 р. о 10-00 за
адресою: Україна, м. Харків, Карачівське шосе, буд. 44 в залі для
конференцій та закінчиться за 15 хвилин до початку зборів. Для
реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт
або документ, що посвідчує особу, та доручення на передачу їм
права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з
чинним законодавством України.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися
за місцезнаходженням товариства: Україна, м. Харків, Карачівське
шосе, буд. 44. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – референт Лагута Людмила
Сергіївна.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРАСНОДОНСЬКЕ АТП - 10914»

(Місцезнаходження: 21018, м. Вінниця. вул. Р. Скалецького 15)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
24 квітня 2014 року о 10.00 год. скликаються річні
загальні збори акціонерів товариства за адресою:
м. Вінниця, вул. Р. Скалецького 15, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів (представників) з 9.00 до 9.55 год.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття
цього рішення.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.):
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
10964,9
11384,3
Основні засоби
10101,9
10339,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
810,4
844,7
Сумарна дебіторська заборгованість
51,9
151
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,7
0,5
Нерозподілений прибуток
-5936,9
-6835,7
Власний капітал
5258,6
5258,6
Статутний капітал
10599,4
10599,4
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
1043,8
2362
Чистий прибуток (збиток)
898,8
-275,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
42397524
42397524
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
11
40
(осіб)

(код за ЄДРПОУ 03113236, місцезнаходження: 94405, Луганська
область, м. Краснодон, проспект 60 річчя СРСР, 2 повідомляє про
проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014
року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 94405, Луганська область, м.
Краснодон, проспект 60 річчя СРСР, 2 у актовому залі. Реєстрація
акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних
зборах буде проводитися 28 квітня 2014 року з 8 години 00 хвилин
до 11 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів за
адресою: 94405, Луганська область, м. Краснодон, проспект 60 річчя
СРСР, 2 кімната № 2. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт
та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (06435) 6-55-16, 6-30-88. Ознайомлення акціонерів з
документами, пов’язаними з питаннями порядку денного за адресою
місцезнаходження товариства: 94405, Луганська область, м. Краснодон,
проспект 60 річчя СРСР, буд.2, кімната № 2. з 9.00 до 16.00 в робочі
дні, за тією ж адресою. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з документами – Короленко Галина Iванiвна. Дата складання
зведеного реєстру власників цінних паперів емітента, які мають право
на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину за три
робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме на 22.04.14р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів
акціонерів.
2. Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2013р.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за
підсумками роботи Товариства за 2013р. та затвердження нормативів
розподілу прибутку на 2014р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства за 2013р. (тис.грн.)
Найменування показника
період
2012 рік 2013 рік
Усього активів
3171,4
2832,5
Основні засоби
2769,3
2331,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2,1
07
Сумарна дебіторська заборгованість
40,9
42,8
Грошові кошти та їх еквіваленти
2.0
1,8
Нерозподілений прибуток
-1288,4 -1357,6
Власний капітал (дополн. та резервний)
3603,8
3311,9
Статутний капітал
459,8
459,8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
396,2
418,4
Чистий прибуток (збиток)
-185,0
-69,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1839214 1839214
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
23
19

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, є 17.04. 2014 року. Для прийняття рішень з питань
порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час
підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою
товариства: 21018, Вінниця. вул. Р.Скалецького 15, кабінет директора,
а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Підгорняк
Олена Миколаївна, тел.: (0432) 55-47-38.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР «ІНФОРМТЕХ»
(код ЄДРПОУ 21218766) повідомляє про скликання Загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 10.00
за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, буд. 9, кабінет 1.
Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться
28.04.2014 року з 9.00 до 9.30 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах буде складено станом на 22 квітня 2014 р.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту
роботи Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Директора;
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за
2013 рік та порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2013 році;
4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД»
(код за ЄДРПОУ 14310678, далі – Товариство) повідомляє
про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
18.04.2014 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект Ілліча,
б.118-А, технічний відділ. Реєстрація учасників зборів відбудеться
у день та за місцем проведення зборів з 09.30 до 09.50.
Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.04.2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його
розглядом.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
5. Затвердження річних результатів діяльності за 2013р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
за 2013 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показників
Період
звітний
попередній
2013
2012
Усього активів
2236
1571
Основні засоби
1
182
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
5
Сумарна дебіторська заборгованість
2214
1383
Грошові кошти та їх еквіваленти
20
1
Нерозподілений прибуток
-598
175
Власний капітал
623
426
Статутний капітал
251
251
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1613
1144
Чистий прибуток (збиток)
274
13
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1004320
1004320
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачена на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1
3
(осіб)
До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків,
провулок Кузнечний, б. 1, кабінет Директора). Відповідальна особа
– Директор Кротенко Вадим Михайлович. (!) Особі, яка прибула для
участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують
цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого
законодавства. Довідки за тел.: (057) 700-44-10.
Директор Кротенко В.М.

Телефон редакції: 456-24-60.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного за адресою проведення зборів. Для участі у
зборах акціонерам необхідно мати паспорта, а представникам
акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
3504,00
1814,7
Основні засоби
639
642
Запаси
1779,1
870
Сумарна дебіторська
1083,7
288
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
2,2
14,7
Нерозподілений прибуток
1894,6
1829,9
Статутний капітал
31,3
31,3
Поточні зобов’язання
1483,5
242,8
Чистий прибуток
33,5
106,2
Середньорічна кількість акцій
3125
3125
(шт.)
Чисельність працівників (осіб)
7
7
Директор Бех А.М.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕРИФІКАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (надалі – Товариство),
місцезнаходження якого: м. Харків, вул. Чернишевська, 4,
річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
17 квітня 2014 року об 11.00 за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 56,
5-й поверх, кім. 13. Реєстрація акціонерів проводиться
з 10.30 до 10.55 за адресою проведення річних Загальних зборів
акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь
у цих Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на
24 годину 11 квітня 2014 року за три робочі дні до дня
проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження звіту Генерального
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Про затвердження річного звіту Товариства. 5. Про
розподіл прибутку Товариства за 2013 рік. 6. Про затвердження звіту
та висновків Ревізора Товариства за 2013 рік. 7. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора. 8.
Про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
Найменування показника
період
звітний
попередній
(2013 р.)
(2012 р.)
Усього активів (тис. грн.)
188393,4
187012,4
Основні засоби (тис. грн.)
24266,0
24266,0
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)
1850,0
1850,0
Запаси (тис. грн.)
11,5
16,6
Сумарна дебіторська заборгованість (тис.
379,5
509,7
грн.)
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)
24,6
29,9
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)
534,2
535,1
Власний капітал (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
21000,0
21000,0
Довгострокові зобов’язання (тис. грн.)
Поточні зобов’язання (тис. грн.)
147683,3
146301,4
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)
0,9
1,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
21000,0
21000,0
Чисельність працівників на кінець періоду
4
7
(осіб)
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі
за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по вул. Чернишевській, 4, у робочі дні, робочий час (з 9.00 до 18.00) та в доступному місці шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за
підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Генерального директора Товариства Сохарь В.Ю., а в день проведення
Загальних зборів - також у місці їх проведення (м. Харків, пр. Леніна,
56, 5-й поверх, кім. 13). Для участі в Загальних зборах акціонерів кожному акціонеру необхідно мати при собі паспорт (для фізичних осіб) та
установчі документи (для юридичних осіб), представникам акціонерів
– додатково довіреність.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ». Організаційно-правова форма
емітента: Публічне акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента: 01552492. Місцезнаходження емітента: 04655, м.
Київ, вул. Чорноморська, 1. Міжміський код, телефон та факс емітента:
044-417-27-80. Електронна поштова адреса емітента: nfo@ aogalant.kiev.
ua. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
Згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Галант»
від 14.03. 2014 р. (Протокол №1), в зв’язку із закінченням терміну повноважень: Звільнено: 1. Голову наглядової ради, Шаперенкова Антона
Володимировича
(паспорт СН 555623, виданий Печерським РУГУ МВС України в м.
Києві 04. 09. 1997 р.), володіє часткою в статутному капіталі 1,96 %.,
перебував на посаді Голови наглядової ради 11 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2. Члена наглядової
ради, Тримайла Павла Миколайовича (паспорт 493970, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 13.05.1997 р.), володіє часткою
в статутному капіталі 0,002%, перебував на посадах члена наглядової
ради - 3 роки, заступника Голови правління – 13 років. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 3. Члена наглядової ради, Білоусова Євгенія Петровича (паспорт НН 008236, виданий
Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській обл.), часткою
в статутному капіталі не володіє, перебував на посаді члена наглядової ради -3 роки, члена правління – 3 роки. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. 4. Члена наглядової ради,
Кравченко Олександра Володимировича (паспорт СН 624872, виданий
Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 17.01.1998 р., часткою в стаДодаток № 1 до протоколу засідання наглядової ради
ПАТ «Криворіжіндустрбуд» від 14 березня 2014 року
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЖІНДУСТРБУД», Код ЄДРПОУ 01239186
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 50051,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 10.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Криворіжіндустрбуд» (надалі
Товариство) відповідно до протоколу Наглядової ради від 14.03.2013
року повідомляє Вас, що 14 квітня 2014 року о 15.00 годині за адресою:
Україна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе,
буд. 10. приміщення актового залу, відбудуться загальні збори акціонерів
Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбудеться 14 квітня 2014 року з 14.00 год. до 14.45 год. за
адресою: Україна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.
Орджонікідзе, буд. 10. приміщення актового залу.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину
за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів,
тобто на 24.00 год. 09.04.2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,
а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності
в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера
– також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 14 квітня 2014 року (включно) у робочі
дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з
12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 50051, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 10, каб. 221, ПАТ «Криворіжіндустрбуд». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів
особа – юрисконсульт 1 категорії Іщенко В.В.
14 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці
проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
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тутному капіталі не володіє, перебував на посаді члена наглядової ради
3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має 5. Члена наглядової ради, Шаперенкова Кирила Володимировича
(паспорт СН 181466, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві
28.03.96 р.), володіє часткою в статутному капіталі 18,397 %, перебував
на посаді члена наглядової ради – 3 роки. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Відповідно до рішення загальних зборів від 14.03.2014 р. (Протокол
№1):1. Наглядова рада ПАТ «Галант» утворена в кількості 3 осіб. 2.
Обрано з терміном повноважень 3 роки:2.1. Голову наглядової ради,
Шавперенкова Кирила Володимировича, (паспорт СН 181466, виданий
Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 28.03.96 р.), володіє часткою
в статутному капіталі 18,397 %, перебував на посаді члена наглядової
ради – 3 роки, займає посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. 2.2. Члена наглядової ради, Кравченко Олександра Володимировича (паспорт СН 624872, виданий Харківським РУГУ МВС України в
м. Києві 17.01.1998 р., часткою в статутному капіталі не володіє, перебував на посаді члена наглядової ради 3 роки, займає посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має 2.3. Члена наглядової ради,
Шаперенкова Антона Володимировича (паспорт СН 555623, виданий
Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 04. 09. 1997 р.), володіє
часткою в статутному капіталі 1,96 %., перебував на посаді Голови
наглядової ради 11 років, займає посаду заступника Голови правління
банківської установи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Шаперенков В.О.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати
перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про
виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів,
які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова
вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25
відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством у період
з 15 березня 2014 року по 15квітня 2015 року (включно), із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (тис. грн.)
Найменування показника
2013 рік 2012 рік
Усього активів
102 165 139 124
Основні засоби (за залишковою вартістю)
17 719 23 278
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
17 246 27 575
Сумарна дебіторська заборгованість
55 591 85 520
Грошові кошти та їх еквіваленти
8 946
481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
14 634 18 763
Власний капітал
22 025 26 154
Статутний капітал
5 637
5 637
Довгострокові зобов’язання
4 910
5 236
Поточні зобов’язання
75 230 107 734
Чистий прибуток (збиток)
-2 972
1 089
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1 499
1 643
Телефон для довідок: (056) 409-27-33.
ПАТ «Криворіжіндустрбуд»Наглядова рада ПАТ «Криворіжіндустрбуд»
Голова наглядової ради ПАТ «Криворіжіндустрбуд» Вошколуп Г.І.

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АВТОКРАЗБАНК».
2. Код за ЄДРПОУ: 20046323.
3. Місцезнаходження: 39631, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 778838.
5. Електронна поштова адреса: veksel@avtokrazbank.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.avtokrazbank.ua.
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
8. Дата дії, щодо якої розкривається інформація: 11.03.2014.
11 березня 2014 року Спостережна Рада ПАТ «АКБ Банк» (протокол №20 вiд 11 березня 2014 року), прийняла рiшення про звiльнення
Зволiнського Iгоря Валерiйовича (Паспорт: СТ 075523 виданий 03 грудня
2008 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi) з посади Заступника Голови Правлiння з питань безпеки, члена Правлiння ПАТ «АКБ
Банк» за власним бажанням з 11 березня 2014 року. Перебував на посадi
Заступника Голови Правлiння з питань безпеки, члена Правлiння ПАТ
«АКБ Банк» – з 03.10.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ
Банк» не володiє. Пiдстава для звiльнення – заява про звiльнення за
власним бажанням. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Голова Правлiння Шут’єва Тетяна Анатолiївна

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРАТ «ТЕРМОЛАЙФ»
(код за ЄДРПОУ 34015182)
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів
відбудуться 17.04.2014 р. об 11.00 за адресою:
Україна, м. Харків, Карачівське шосе, буд. 44, каб.№220.
Перелік акціонерів, які мають право участі у позачергових
загальних зборах акціонерів складається станом
на 24 годину 11.04.2014 року.
Пропонується наступний порядок денний:
1. Вибір голови та секретаря зборів, визначення регламентну позачергових зборів.
2. Внесення змін в умови кредитування за кредитними договорами, укладеними Товариством з банківськими установами, а
також внесення відповідних змін до договорів застави, іпотеки,
інших договорів, укладених Товариством в якості забезпечення
виконання зобов’язань за такими кредитними договорами.
3. Клопотання Товариства перед юридичними та фізичними
особами, які уклали з банківськими установами договори застави, іпотеки, поруки та інші договори в якості забезпечення
виконання зобов’язань Товариства, щодо внесення у вказані
договори застави, іпотеки, поруки та інші договори відповідних
змін, які (зміни) пов’язані зі змінами умов кредитування Товариства за існуючими договорами з банківськими установами.
4. Внесення змін до договорів застави, до договорів іпотеки,
до договорів поруки, до інших договорів, укладених Товариством в якості забезпечення виконання зобов’язань інших
юридичних осіб перед банківськими установами, які (зміни)
пов’язані із змінами умов кредитування вказаних юридичних
осіб за укладеними ними кредитними договорами з банківськими установами.
5. Надання повноважень на укладання та підписання від
імені Товариства договорів про внесення змін до кредитних
договорів, до договорів застави, до договорів іпотеки, до договорів поруки та до інших договорів.
Реєстрація акціонерів почнеться 17.04.2014р. о 10.00 за
адресою: Україна, м. Харків, Карачівське шосе, буд. 44 та закінчиться за 15 хвилин до початку зборів. Для реєстрації та
участі у зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України. З матеріалами
з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за
місцезнаходженням товариства: Україна, м.Харків, Карачівське
шосе, буд. 44, каб.№220. Відповідальна особа Генеральний
директор Гужва А.О.

Телефон редакції: 456-24-60.

Повідомлення про намір придбання значного пакету акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІСТА-СІТАЛ»
Громадянин України Панасюк Олексій Васильович (паспорт
серії КК №382634, виданий Центральним РВОМУ УМВС України в Одеській області 17.12.1999р.) у відповідності до вимог
статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про намір придбати пакет акцій Приватного акціонерного товариства «ІСТА-СІТАЛ» (надалі – Товариство), код за
ЄДРПОУ 23510212, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл.,
місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 38, офіс 8.
Особа акціями Товариства не володіє.
Особа має намір придбати 100 штук простих іменних акцій Товариства, номінальною вартістю 7,50 грн. (сім гривень
п’ятдесят копійок) за одну акцію, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»
(код ЄДРПОУ 22468235, місцезнаходження: Україна, 65003, м.
Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66) повідомляє, що
загальні збори акціонерів ЗАТ «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»
відбудуться «29» квітня 2014 року о 10.00 год. за адресою: Україна, 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66 (зал
засідань).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 09.00 до 09.45 год. «29» квітня 2014 року за місцем
проведення загальних зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на дату проведення загальних зборів
акціонерів.
Порядок денний:
1. Про обрання Голови, секретаря зборів та обрання членів
Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Приведення діяльності ЗАТ «Одеська цукрова компанія»
у відповідність до умов ст. 19 Закону України «Про акціонерні
товариства».
3. Приведення діяльності ЗАТ «Одеська цукрова компанія» у
відповідність до умов ст.155 Цивільного Кодексу України.
4. Затвердження річного звіту ЗАТ «Одеська цукрова компанія»
за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту ЗАТ «Одеська цукрова компанія»
за 2013 рік.
6. Звіт наглядової ради ЗАТ «Одеська цукрова компанія».
7. Розподіл прибутку та збитків ЗАТ «Одеська цукрова компанія».
8. Про проведення конвертації акцій товариства. Порядок розрахунків з акціонерами, які не подали заяв на участь у створюваному товаристві з обмеженою відповідальністю та не звернулися
до Товариства з пропозицією продажу Товариству належних їм
акцій ЗАТ «Одеська цукрова компанія».
9. Питання розвитку ЗАТ «Одеська цукрова компанія».
Для реєстрації та участі у зборах акціонери ЗАТ «Одеська
цукрова компанія» повинні мати при собі документ, що посвідчує
особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлену
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
та документ, що посвідчує особу представника.
З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та
їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за
адресою: Україна, 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
буд. 66 у робочі дні, робочий час в кабінеті - приймальна, (а в
день проведення Зборів без подання письмового запиту – також
у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов’язково
зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або
прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість
(тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Денісенко
О.Я., телефони для довідок – (048) 778-66-85.
Комісія з припинення ЗАТ «Одеська цукрова компанія»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 21536532
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Хрещатик, 7/11
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-71-24 (044) 226-28-57
5. Електронна поштова адреса: uksdepo@email.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bankukoopspilka.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» (протокол № 8 вiд 12.03.2014
року) було прийняте рiшення Останiну Олену Євгенiївну, фiнансового
директора призначити членом Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА» та ввести

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІДЕР»
(надалі - Товариство або ПрАТ «Лідер»), код ЄДРПОУ 32835400,
місцезнаходження: 24405, Вінницька область,
Бершадський район, село Флорине, вул. Чкалова, 1.
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 18 квітня, 2014 року об 11:00 годині за адресою: 24405,
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Флорине, вул. Чкалова, 1 в приміщенні адмінбудинку, кабінет № 1.
Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах
акціонерів буде проводитись з 10:00 до 10:45 години. Акціонерам, які
прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі
документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного
законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних
зборах акціонерів, складатиметься станом на 14 квітня 2014 року.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у
строки, передбачені чинним законодавством України. З документами
по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитисья в
робочі дні з 10:00 до 12:00 годин в кабінеті «Бухгалтерія» за місцезнаходженням Товариства, а саме: 24405, Вінницька обл., Бершадський
р-н, с. Флорине, вул. Чкалова, 1.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по
підготовці до Загальних зборів акціонерів – Головний бухгалтер Темчишина Надія Василівна. Контактний телефон: (04352) 2-13-38.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови,
Секретаря та Лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження Порядку денного
Загальних зборів акціонерів (Переліку питань, що виносяться на голосування). 4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Виконавчого органу. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 6. Затвердження
висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства
за 2013 рік. 7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття
збитків Товариства за 2013 рік. 8. Прийняття рішення про виплату
дивідендів за 2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Найменування показника (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
2013 рік 2012 рік
Усього активів
2337
2352
Основні засоби (залишкова вартість)
2323
2323
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
10
33
Грошові кошти та їхні еквіваленти
4
3
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)
Власний капітал
2767
2826
Статутний капітал
2754
2754
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
4
14
Чистий прибуток(збиток)
5
5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11016000 11016000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
5
5
Голова Правління ПрАТ «Лідер» Ванжула Олександра Петрівна
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до складу Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА». Строк на який призначено
особу, не визначено.
До призначення Останiна О.Є. обiймала наступнi посади: заступник
генерального директора по фiнансам ТОВ АМПI, заступник генерального
директора по фiнансам ТОВ «УкрАктив», заступник генерального директора по фiнансам ВО «Донбаський збагачувальний комбiнат», помiчник
пре-зидента, секретар президента Донецької регiональної товаро-сировинної та паливної бiржi «Юг».
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Останiна О.Є. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ
«УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння Кравець Володимир Миколайович
12.03.2014
До відома акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ ТА
ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.С.ЗАВАДСЬКОГО» (далі
Товариство) (ЄДРПОУ 05423366),яке зареєстроване та знаходиться за
адресою: 81440 Україна, вул.Берегова, 26, с.Вістовичі, Самбірського р-ну,
Львівської обл., повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 14.00 год.
за адресою: 81440, Україна, с.Вістовичі, вул.Берегова, 26, Самбірського
р-ну, Львівської обл., адмінкорпус, 3-ій поверх, зал засідань. Реєстрація
акціонерів для участі у загальних зборах: 29 квітня 2014 року з 12.00 год.
до 14.00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах – 26 квітня 2014 року (станом на 24.00 год.)
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту голови правління. 3. Звіт Наглядової
ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6. Про розподіл
прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства
у 2013 році. 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради
ПрАТ «Вістовицька кераміка». 8. Про обрання членів Наглядової ради
ПрАТ «Вістовицька кераміка». 9. Про припинення повноважень членів
Ревізійної комісії ПрАТ «Вістовицька кераміка». 10. Про обрання членів
Ревізійної комісії ПрАТ «Вістовицька кераміка». 11. Про припинення повноважень голови правління ПрАТ «Вістовицька кераміка». 12. Про обрання
голови правління ПрАТ «Вістовицька кераміка» Для участі у зборах Вам
необхідно мати при собі: документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт); доручення на право участі у зборах (для представників юридичних
та фізичних осіб). Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та
документами щодо підготовки та проведення загальних зборів за адресою:
81440, Україна, с.Вістовичі, вул.Берегова, 26, Самбірський р-н, Львівська
обл. відділ кадрів - у робочі дні: понеділок-середа з 8.30 по 14.00 год.
та в день проведення загальних зборів, по місцю їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – члени правління, тел.: 0236-45-505, 45-506. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
період
попередній звітний
Усього активів
10775
9540
Основні засоби
5418
5208
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
631
405
Сумарна дебіторська заборгованість
1302
1132
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
7
Нерозподілений прибуток
+535
-95
Власний капітал
8213
6685
Статутний капітал
6780
6780
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
25622855
Чистий прибуток (збиток)
-153
-630
Середньорічна кількість акцій (шт.)
67801
67801
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
200
196
Голова правління Г.М.Тимкович

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(код ЄДРПОУ 05490150)
Місцезнахоження: 56600, Миколаївська обл., Новоодеський
р-н, м. Нова Одеса, вул. Сеславинського, 1.
Приватне акціонерне товариство «Новоодеський райагрохім», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18
квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: Миколаївська
обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса, вул. Сеславинського,
1 у кім. № 1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30
години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує
особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів,
мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах – 14 квітня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів
акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
9. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Показник
Період
2013 р.
2012 р.
Усього активів
33633
32183
Основні засоби
8575
8635
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
5643
214
Сумарна дебіторська
21220
21363
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
764
3261
Нерозподілений прибуток (збиток)
5372
14006
Власний капітал
Статутний капітал
579
579
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
5372
-386
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2314920
2314920
Кількість викуплених власних акцій
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на їх викуп
Чисельність працівників
16
18
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного
загальних зборів та вищезазначених показників фінансовогосподарської діяльності Товариства за місцезнаходженням
ПрАТ «Новоодеський Райагрохім» у робочі дні з 09.00 до 16.00
години у кім. №1. Посадова особа товариства, відповідальна
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кохоров А.А. Необхідну інформацію можна
отримати за телефоном: 05167-2-12-74, 05167-9-21-46.

Телефон редакції: 456-24-60.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК». 1.2.
Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство. 1.3.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21133352. 1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон: (+38 044)
391-57-96, Факс: (+38 044) 390-54-19. 1.6. Електронна поштова адреса
емітента: ofce@universalbank.com.ua. 1.7. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: universalbank.com.ua. 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
прийняття рішення про зміну складу посадових осіб емітента.
Правління ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє, що
на позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулося 12.03.2014
року (Протокол №1-2014 от 12.03.2014) було прийняте рішення про зміну
складу посадових осіб Банку. Вирішено припинити повноваження членів
Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно Закону України «Про
акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Універсал Банк» в складі: 1.
Стратонова Сергія Анатолійовича; (паспорт КА 863057 виданий 07.07.1998
Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), не володіє часткою в
статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має; 2. Коллiрйотiса Оттона (паспорт АВ 1508802 виданий 26.10.2006 Н.П.С), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 3.
Маріноса Джорджіоса (паспорт АВ 4030071 виданий 15.12.2006 Н.П.С), не
володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має; 4. Теофіліді Крiстiни (паспорт
АВ 4371135 виданий 31.12.2006 Н.П.С), не володіє часткою в статутному
капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має; 5. Лорентзiадiса Спiрiдона (паспорт AI 1573022виданий
31.12.2011 Н.П.С), не володіє часткою в статутному капіталі товариства,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Вирішено обрати новий склад Спостережної Ради Банку строком
на три роки в складі:
Стратонова Сергія Анатолійовича – паспорт КА863057, дата видачі
07.07.1998 виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.
Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5
років займає посаду Голови Спостережної Ради ПАТ «Універсал банк».
Хассіотіcа Антоніса – паспорт AH3430749, виданий А.Е.А./Д.Д. –
N.P.C, 27.03.2011. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.2007 – 06.2012 – Eurobank EFG Bulgaria AD Soa - регіональний
менеджер / Голова Правління / Головний керуючий. 10.2013 – по теперішній час - Eurobank Group - голова генеральної дирекції з міжнародної діяльності, загальний відділ. Bankpost SA – Виконавчий Президент
/ Головний керуючий / регіональний менеджер.
Паноусіса Анастасіоса – паспорт AH3302769, виданий А.Е.А./Д.Д.
– N.P.C, 05.03.2011. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Eurobank Ergasias SA - Заступник Генерального директора зроздрібного
бізнесу з лютого 2006 – по теперішній час.
Аліпрантіса Ніколаоса – паспорт AH3094194, виданий А.Е.А./Д.Д.
– N.P.C, 02.02.2011, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Працює у Eurobank Ergasias SA на посаді Голови Міжнародного
комерційного банківського розвитку протягом останніх п’яти років.
Лоренціадіса Спиридона – паспорт AI1573022, виданий А.Е.А./Д.Д.
– N.P.C, 31.12.2011, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Eurobank Ergasias (2008 – по сьогодні): Голова Аудиторського комітету
та член Ради Директорів (незалежний/не виконавчий). Універсал Банк
(2008 – по сьогодні): Голова Аудиторського комітету. Eurobank Bulgaria
(2012 – по сьогодні): член Аудиторського Комітету. Афінський Міжнародний аеропорт, Eleftherios Venizelos (2012 – по сьогодні): Голова
Аудиторського комітету (незалежний/не виконавчий).
Тсіхрінтзіса Ангелоса – паспорт АК3876229, виданий А.Е.А./Д.Д. –
N.P.C,04.03.2014, не володіє часткою в статутному капіталі товариства,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Ніколаоу Анастасіоса – паспорт AH4804347, виданий А.Е.А./Д.Д. –
N.P.C, 12.08.2011, не володіє часткою в статутному капіталі товариства,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Міжнародний відділ кредитування – з вересня 2007 до цього часу Головний директор з управління ризиками у Postbank (2007).
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
Голова Правління Банку Мілтіадіс Папаніколаоу
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД»
(надалі Товариство, або ПАТ «Дашівський РМЗ»),
код ЄДРПОУ 00383774, місцезнаходження: вулиця Леніна, 51, с
мт Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, 22740
Повідомляє про призначення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтномеханічний завод» на 18 квітня 2014 року за місцезнаходженням
Товариства: вулиця Леніна, 51, смт. Дашів, Іллінецького району,
Вінницької області, в приміщенні актової зали.
Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00 годині. Реєстрація
акціонерів буде проводитись з 10.00 до 10.45 години. Акціонерам,
які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, необхідно
мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений
відповідно до чинного законодавства України.
Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складатиметься
станом на «14» квітня 2014 року.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати
у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватись в робочі дні з 10.00 до 12.00 години, в адмінкорпусі
Товариства, кабінет «Бухгалтерія», тобто за адресою: вулиця Леніна, 51, смт Дашів, Іллінецького району, Вінницької області. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами
по підготовці до чергових Загальних зборів – Головний бухгалтер
Вихрищук Надія Іванівна, контактний телефон: (04345) 3-21-49.
Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних
зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
2013 рік
2012 рік
Усього активів
4735
4633
Основні засоби (первісна вартість)
5909
5772
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1302
543
Сумарна дебіторська заборгованість
974
631
Грошові кошти та їхні еквіваленти
2
3
Нерозподілений прибуток
-276
-614
Власний капітал
1803
1445
Статутний капітал
355
355
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2887
3102
Чистий прибуток (збиток)
338
353
Середньорічна кількість акцій, шт.
1422000
1422000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Численність працівників на кінець
48
57
періоду (осіб)
Директор ПАТ «Дашівський РМЗ» Костюк Марія Іванівна
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО-10553»
(надалі –Товариство або ПрАТ «Теплицьке АТП – 10553),
код ЄДРПОУ 13330130),
місцезнаходження: вулиця І.Франка, буд. 10,
смт Теплик, Теплицького району, Вінницької області, 23800.
Повідомляє про призначення чергових Загальних зборів акціонерів по затвердженню результатів діяльності Товариства за 2013 рік
на 18 квітня 2014 року.
Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто: вулиця І.Франка, будинок 10, смт
Теплик, Теплицького району, Вінницької області, в приміщенні адмінбудинку Товариства. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися
з 10.00 до 10.45 години. Перелік власників іменних цінних паперів
Товариства, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складатиметься станом на 14 квітня 2014 року. Акціонерам, які
прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, необхідно мати
при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють
повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно
до чинного законодавства України.
Пропозиції щодо Порядку денного, акціонери можуть надавати у
строки, передбачені чинним законодавством України. З документами
по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10.00 до 12.00 години, в кабінеті «Бухгалтерія»,
за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця І.Франка, будинок
10, смт Теплик, Теплицького району, Вінницької області. Посадова
особа, відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів акціонерів, Головний
бухгалтер – Ніколаєнко Наталія Василівна. Контактний телефон:
(04353) 2-14-03.
Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови,
Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу,
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту
(Балансу) Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис.грн.
Найменування показника (тис.грн.)
Період
Звітний
Попередній
2013 рік
2012 рік
Усього активів
Основні засоби (залишкова вартість)
1651
700
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
18
122
Грошові кошти та їхні еквіваленти
23
20
Нерозподілений прибуток(непокритий
847
361
збиток)
Власний капітал
1321
809
Статутний капітал
49 49
49
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
371
33
Чистий прибуток(збиток)
512
160
Середньорічна кількість акцій (шт.)
195160
195160
Кількість власних акцій, викуплених про-тягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду
45
48
(осіб)
Голова Правління ПрАТ «Теплицьке АТП -10553»
Лужанський Павло Федорович

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБЛАСНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ»
(надалі - Товариство або ПрАТ «ОЗ ЗБВіК»),
код ЄДРПОУ 03326920, місцезнаходження: 21022, Вінницька
область, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, 4-А
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2014 року о 16:00 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме: Вінницька область, місто Вінниця,
вул. Айвазовського, 4-А, в приміщенні актової зали.
Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах
акціонерів буде проводитися з 15:00 до 15:45 години. Акціонерам,
які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при
собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють
повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно
до вимог чинного законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, складатиметься станом на 14 квітня
2014 року.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у
строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в Планово-виробничому
відділі за місцезнаходженням Товариства, тобто: Вінницька область, місто Вінниця, вул. Айвазовського, 4-А.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами
по підготовці до Загальних зборів акціонерів – заступник Голови
Правління Малюта Денис Сергійович, контактний телефон: (0432)
66-46-43.
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на
голосування):
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів
акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013
рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Найменування показника
Період
Звітний 2013
Попередній
рік
2012 рік
Усього активів
11908,0
10401,0
Основні засоби (залишкова
5282,0
5818,0
вартість)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2764,0
2799,0
Сумарна дебіторська
3087,0
811,0
заборгованість
Грошові кошти та їхні еквіваленти
169,0
5,0
Нерозподілений
5327,0
3044,0
прибуток(непокритий збиток)
Власний капітал
494,0
494,0
Статутний капітал
223,0
223,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
5864,0
6640,0
Чистий прибуток(збиток)
2283,0
693,0
Середньорічна кількість акцій
22258797
22258797
(шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець
86
84
періоду (осіб)
Голова Правління ПрАТ «ОЗ ЗБВіК» Малюта Сергій Васильович

Телефон редакції: 456-24-60.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО»
(код ЄДРПОУ 00452995)
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Кірова, буд. 1
Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськ «Вінницям’ясо», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18
квітня 2014 року о 12:00 годині за адресою: м. Вінниця, вул.
Кірова,1, у кім. № 1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30
години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує
особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів,
мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах – 14 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів
акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Показник
Період
2013 р.
2012 р.
Усього активів
72728
177680
Основні засоби
31319
31646
Довгострокові фінансові інвестиції
700
700
Запаси
7456
7930
Сумарна дебіторська
33096
137252
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
10
152
Нерозподілений прибуток (збиток)
(38611)
(43277)
Власний капітал
70627
73195
Статутний капітал
84732
84732
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2101
104484
Чистий прибуток (збиток)
(2568)
(11020)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 338926440 338926440
Кількість викуплених власних акцій
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на їх викуп
Чисельність працівників
14
17
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного
зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської
діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «ІваноФранківськ «Вінницям’ясо», у робочі дні з 10:00 години до
16:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів
акціонерів - Директор Орехова І.С. За детальною інформацією
звертатися за тел.: (0432) 26-58-98.
Директор ПАТ «ІФ «Вінницям’ясо» Орехова І.С.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
АПТЕКА № 90»
(надалі - Товариство або ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90»),
код ЄДРПОУ 01975175, місцезнаходження:
23600, Вінницька область, Тульчинський район,
місто Тульчин, вул. Леніна, буд. 58
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2014 року о 12:00 годині за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, місто Тульчин, вул.
Леніна, буд. 58, в приміщенні актової зали Товариства. Реєстрація
акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів буде
проводитися з 10:00 до 11:45 години. Акціонерам, які прибудуть
для участі у чергових Загальних зборах, необхідно мати при собі
документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до
чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у чергових Загальних зборах акціонерів, складатиметься
станом на 14 квітня 2014 року.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у
строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до чергових Загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитись в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в кабінеті
Директора за місцезнаходженням Товариства, а саме: Вінницька
область, Тульчинський район, місто Тульчин, вул. Леніна, буд. 58.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів акціонерів,
Директор - Дєдов Сергій Іванович. Контактний телефон: (04335)
2-29-64.
Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови,
Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів
акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акцонерів
(Переліку питань, що виносяться на голосування).
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту
(Балансу) Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис.грн.
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2013 рік
2012 рік
Усього активів
1954
1380
Основні засоби (залишкова вартість)
383
401
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
31
16
Сумарна дебіторська заборгованість
298
160
Грошові кошти та їхні еквіваленти
443
90
Нерозподілений прибуток(непокритий
67
-26
збиток)
Власний капітал
746
653
Статутний капітал
179
179
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1207
727
Чистий прибуток (збиток)
93
74
Середньорічна кількість акцій (шт.)
716995
716995
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець
30
30
періоду (осіб)
Директор ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90» Дєдов Сергій Іванович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ».
2. Код за ЄДРПОУ: 24745673.
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2062885.
5. Електронна пошта (адреса) емітента: a.grebenchenko@pro100.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.pro100.com.ua/okompanii/osobaya-informatsiya.html
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення:
11.03.2014р. Наглядовою радою емiтента, було прийнято рiшення:
09.03.2014р. виключити зi складу Правлiння емiтента Члена
Правлiння Михайлову Анну Iллiвну (згоди посадової особи, щодо
розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення
Наглядової ради емiтента. Не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. На посадi перебувала з 28.04.2008р. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не мала. На дану посаду нiкого не
призначено.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович
Шановні акціонери

ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД»!
Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів відбудуться
28 квітня 2014 року за адресою:
м. Львів, вул. Б. Липинського, 60 а об 11 год.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт та затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження
строку та порядку виплати дивідендів).
7. Переобрання членів Ревізійної комісії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
зборах акціонерів, станом на 24 годину 22 квітня 2014 р.
Початок реєстрації акціонерів о 10 год., закінчення реєстрації о 10
год. 45 хв. Для реєстрації при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність оформлену у відповідності до
вимог чинного законодавства України.
Відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного в робочі дні
та в робочий час за місцезнаходженням Товариства. В день зборів - за
адресою проведення зборів. Довідки за тел. (032) 232-32-75.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний - 2013 попередній –
2012
Усього активів
28117,4
29287,2
Основні засоби
15252,1
15421,1
Довгострокові фінансові інвестиції
------------------Запаси
35,7
36,0
Сумарна дебіторська заборгованість
12146,3
12997,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
4,3
4,4
Нерозподілений прибуток
------------------Власний капітал
13809,7
13809,7
Статутний капітал
13900,00
13900,00
Довгострокові зобов`язання
9615,3
10329,3
Поточні зобов`язання
7826,8
7355,4
Збиток
17034,4
16107,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 390 000
1 390 000
Кількість власних акцій викуплених
--------------протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
--------------викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
12
12
періоду (осіб)
ПАТ «Львівський ізоляторний завод»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН»

(далі – Товариство, ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), повідомляє
про скликання річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 18 квітня 2014 р. о 12.00 год. за місцезнаходження Товариства:
м. Одеса, вул. Водопровідна 16, у приміщенні актового залу Товариства
(2 поверх), кімната № 23. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 11.15 до 11.55 у день та за місцем проведення Загальних
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах Товариства – 14.04.2014 р. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними
з порядком денним, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16
у приміщенні актового залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, в день проведення зборів – у місці
їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Цимбалюк Максим Вікторович. Телефон для довідок 7190533.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства,
прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної
комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів
Товариства.
3. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-економічної
діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Наглядової ради
Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
6. Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2014 р.
7. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної
фінансової звітності Товариства за 2013 р.
8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
9. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності
за звітний(2013р.) та попередній період(2012р.) відповідно (тис.грн.):
Період
звітний
попередній
Найменування показника
Усього активів
587361
618528
Основні засоби
394218
432210
Довгострокові фінансові інвестиції
38472
492
Запаси
54595
60368
Сумарна дебіторська заборгованість
82266
94222
Грошові кошти та їх еквіваленти
1842
19230
Нерозподілений прибуток
-127023
-169641
Власний капітал
164429
159425
Статутний капітал
25765
25665
Довгострокові зобов’язання
145953
200013
Поточні зобов’язання
276979
259090
Чистий прибуток (збиток)
52898
20758
Середньорічна кількість акцій (шт.)
102 659 863 102 635 863
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2874
2866
(осіб)
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників)
проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру
(його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу
(бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що
підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах
у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку
денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за
20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Телефон редакції: 456-24-60.

(далі - «Товариство») повідомляє, про скликання річних
загальних зборів Товариства на 17 квітня 2014р. о 12.00 за
місцезнаходженням Товариства: 65058, м. Одеса, Приморський
район, Французький бульвар, 36, (актова зала № 1 Товариства).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах Товариства – 11.04.2014 р. Реєстрація
акціонерів проводиться з 11.30 год. до 11.50 год. у день та за
місцем проведення зборів. Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо річних Загальних зборів Товариства відбувається
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати
проведення річних Загальних зборів Товариства у робочі дні,
робочий час з 9-00 до 15-00 у приймальні Голови Правління за
місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення з документами пов’язаними з проведенням річних
Загальних зборів акціонерів Товариства – Голова Правління
Харченко Дмитро Володимирович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів
Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень
членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку
денного річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік і основні напрямки діяльності
у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Голови Правління.
4. Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства
по звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків
діяльності, звітів та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття
рішення щодо погашення (розподілу) збитків Товариства за
2013 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дати прийняття цього рішення.
Інформація про основні показники фінансово-господарської
діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.):
усього активів –110874; 140811; основні засоби – 28589; 31540;
довгострокові фінансової інвестиції – відсутні; запаси –15927;
29175; сумарна дебіторська заборгованість – 50686; 64389;
грошові кошти та їх еквіваленти – 7869;5826; нерозподілений
прибуток (збиток) – (111541); (84180); власний капітал – 101054;
128415; статутний капітал – 158041; 158041; довгострокові
зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 9820; 12368;
чистий прибуток (збиток) – (27361); (19537); середньорічна
кількість акцій (шт.) – 158041016; 158041016; кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні;
загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутня; відсутня; чисельність працівників
на кінець періоду (осіб) – 95; 120.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах. Для участі у загальних
зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ,
що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам)
акціонера – також документ, що підтверджує повноваження
представника на участь у загальних зборах акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства України. Будь-який
з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку
денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до дати проведення зборів.
Наглядова рада Товариства
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА», (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ-00307230,
місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16,
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
23 квітня 2014 року о 13:00 год. за адресою:
10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань № 1.
Порядок денний: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради
Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за
2013 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. 7. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «Україна» шляхом викладення
його в новій редакції. 8. Внесення та затвердження змін до Положення
про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій
редакції. 9. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову
раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10. Попереднє
схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про
характер правочинів та їх граничну вартість.
Реєстрація учасників 23 квітня 2014 року з 12:00 год. до 12:50 год.
за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог
чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах 16 квітня 2014 р. З документами,
щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть
ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 10020, м. Житомир,

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРЛІСМАРКЕТІНГ»
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Укрлісмаркетінг» (надалі
ПрАТ «Укрлісмаркетінг», або товариство) повідомляє Вас, що 18
квітня 2014 року о 17.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул.
Ярославів Вал 33-Б, офіс ПрАТ «Укрлісмаркетінг» (2-й поверх),
відбудуться загальні збори акціонерів товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2014 р. з 16.00 до 16.50 год. за
адресою: Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал 33-Б. офіс ПрАТ
«Укрлісмаркетінг» (2-й поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, складеному за станом
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних
зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.04.2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у
разі відсутності у акціонера (його представника) вищевказаних
документів.
Під час підготовки до загальних зборів, товариство надає
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери
можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 15 квітня 2014 р.,
з вівторка по четвер, з 10.00 до 16.00 год. за адресою: 01034,
Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал 33-Б, офіс ПрАТ «Укрлісмаркетінг» (2-й поверх), а в день проведення загальних зборів-також
у місці їх проведеня. Відповідальний за ознайомлення директор
Кривенко О.А., тел./факс: 044 272 15 03.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Розгляд звіту Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду Директора товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2013 р. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
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проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з
8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 10020, м. Житомир,
проспект Миру, 16, зал засідань № 1. Посадові особи, відповідальні
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової
ради Колеснік Олександр Володимирович, юрисконсульт Дячук Олена
Володимирівна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
109444
114297
Основні засоби
24768
22243
Довгострокові фінансові інвестиції
150
150
Запаси
60325
54242
Сумарна дебіторська заборгованість
23972
36098
Грошові кошти та їх еквіваленти
129
666
Нерозподілений прибуток
5613
5156
Власний капітал
41772
41358
Статутний капітал
2171
2171
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
67625
72892
Чистий прибуток (збиток)
457
496
Середньорічна кількість акцій (шт.)
217093
217093
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
549
548
Наглядова Рада

3. Розгляд висновків Ревізора товариства про результати перевірки фінансово господарської діяльності в 2013 р. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
4. Про затвердження річного 2013 р. звіту товариства.
5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття
збитків) товариства за підсумками роботи в 2013 р.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження
розміру дивідендів товариства.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових контрактів, обрання
особи яка уповноважується на підписання та затвердження повного складу Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Ревізора товариства.
10. Про обрання ревізора товариства, затвердження умов ці
вільно-правового, трудового контракту з ним, обрання особи,
уповноваженої на підписання контракту з ним.
11. Про продовження повноважень директора Товариства і
обрання особи уповноваженої підписати пролонгацію контракту
з ним.
12. Про вчинення значного правочину, щодо майна Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Укрлісмаркетінг» (тис. грн.)
Найменування показника
2013 рік 2014 рік
Усього активів
324,3
302,9
Основні засоби (залишкова вартість)
274,0
266,7
довгострокові фінансові інвестиції
0,2
0,2
Запаси
16,8
16,8
Сумарна дебіторська заборгованість
16,3
3,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
15,2
13,4
Нерозподілений прибуток (непокритий
(128,2)
(150,4)
збиток)
Власний капітал
300,0
277,8
Статутний капітал
147,5
147,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
(22,2)
(17,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
14750000 14750000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
5
5
Телефон для довідок: 044 272 15 03; 050 383 97 07.
ПрАТ «Укрлісмаркетінг»

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
АПТЕКА»
(Місцезнаходження: Вінницька область,
смт Піщанка, вул. Леніна 49)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
29 квітня 2014 року о 10.00 год.
скликаються річні загальні збори акціонерів
товариства за адресою: Вінницька область,
смт Піщанка, вул. Леніна 49, зала засідань.
Реєстрація акціонерів (представників) з 9.00 до 9.55 год.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних
зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Внесення змін і доповнень до Статуту і викладення його в новій
редакції.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття
цього рішення.

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ
ЗАВОД-ПУШКА»
(код за ЄДРПОУ: 00292942, місцезнаходження:
84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 2)
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів АТ
«Краматорський цементний завод-Пушка» (далі – «Товариство»)
відбудуться «29» квітня 2014 року, початок об 11:00 за адресою:
84302, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Привокзальна, 2, зал нарад.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Затвердження річної бухгалтерської звітності, Товариства за
2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства
в 2013 році.
6. Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи
Товариства в 2013 році.
7. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження звіту (ів) органів управління Товариства за 2013
рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради
Товариства, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства
на підписання даних договорів.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства: – «23» квітня 2014
року станом на 24 годину.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться з 10:00 до 10:45 за місцем проведення чергових
Загальних зборів акціонерів Товариства.
Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборів акціонерів
Товариства акціонери повинні мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством
України.

Телефон редакції: 456-24-60.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
418,4
492,5
Основні засоби
180,5
188,4
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
227,5
178,9
Сумарна дебіторська заборгованість
6,6
4,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,1
11,0
Нерозподілений прибуток
-59,6
60,9
Власний капітал
128,0
248,5
Статутний капітал
116,2
116,2
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
290,4
244,0
Чистий прибуток (збиток)
0
0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
464920
464920
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
16
20
(осіб)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, є 23.04.2014 року. Для прийняття рішень з питань
порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час
підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька область, смт Піщанка, вул. Леніна 49, бухгалтерія,
а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Васильківська
Любов Федорівна, тел.: (04349) 2-18-92.

Пропозиції щодо порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Товариства, щодо кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної
комісії Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 84302,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 2, зал нарад.
Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Товариства, ознайомитись з проектами рішень чергових Загальних зборів
акціонерів Товариства з питань порядку денного за адресою: 84302,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 2, зал нарад.
- до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні, з 08 години 30 хвилин до 17 години 15 хвилин
(перерва з 12 години 45 хвилин до 13 години 30 хвилин), відповідальна особа – Генеральний директор Горголюк Віталій Вікентійович.
- у день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (062) 210-34-31.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства: (тис. грн.)
Найменування показника
Звітний
Попередній
період
період
(2013 рік)
(2012 рік)
1. Усього активів
94223
103 446
в тому числі
Основні засоби
8249
2 706
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
23061
30 756
Сумарна дебіторська заборгованість
62812
60 853
Грошові кошти та їх еквіваленти
79
61
Інші активи
22
9 070
2. Власний капітал
90732
98 514
в тому числі
Статутний капітал
4186
4 186
Нерозподілений прибуток
85500
93 282
Інший капітал
1046
1 046
3. Забезпечення наступних витрат і
155
1 592
платежів
4. Довгострокові зобов’язання
2887
2 928
5. Поточні зобов’язання
449
412
6. Чистий прибуток (збиток)
- 6074
-803
7. Середньорічна кількість акцій (шт.)
418577500 418 577 500
8. Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
9. Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
10. Чисельність працівників на кінець
27
31
періоду (осіб)
Наглядова рада АТ «Краматорський цементний завод-Пушка»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМБІНАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОБУДІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ ФЕНІКС»

(надалі - Товариство)
(Місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Кулібіна, 4/2, кім. 7)
повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться
«17» квітня 2014 року о 12:00 за адресою:
03062, м. Київ, вул. Кулібіна, 4/2, кім. 7.
Початок реєстрації акціонерів об 11:00;
Закінчення реєстрації акціонерів о 12:00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: «11» квітня 2014 року (станом на 24.00).
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Товариства;
2. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів
акціонерів Товариства;
3. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Розгляд та затвердження Звіту (висновку) аудитора (аудиторської фірми) про аудит річної фінансової звітності Товариства
за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності в 2013 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених законом.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2014 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
товариства (03062, м. Київ, вул. Кулібіна, 4/2, кім. 7) у робочі дні,
робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці
їх проведення. Голова правління Товариства (Вафадар Магаббат
Огли) відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
312997
312989
Основні засоби
306
306
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
56
56
Сумарна дебіторська заборгованість
43021
42968
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток
23
18
Власний капітал
293423
293418
Статутний капітал
293400
293400
Довгострокові зобов’язання
170
170
Поточні зобов’язання
19404
19401
Чистий прибуток (збиток)
5
9
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
1
1
(осіб)

(надалі - Товариство)
(Місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Естонська, 120)
повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться
«17» квітня 2014 року о 12:00 за адресою:
03062, м. Київ, вул. Естонська, 120.
Початок реєстрації акціонерів об 11:00;
Закінчення реєстрації акціонерів о 12:00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: «11» квітня 2014 року (станом на 24.00).
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Товариства;
2. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів
акціонерів Товариства;
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Розгляд та затвердження Звіту (висновку) аудитора (аудиторської фірми) про аудит річної фінансової звітності Товариства
за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності в 2013 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених законом.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2014 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери можуть ознайомитися з документами. необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
товариства (03062, м. Київ, вул. Естонська, 120) у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення. Голова правління Товариства (Кравченко Олександр
Володимирович) відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
5117
5104
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
41
28
Грошові кошти та їхні еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток
1
1
Власний капітал
5101
5101
Статутний капітал
5100
5100
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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
1
1
періоду (осіб)

Особа вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства.
Голова правління Вафадар Магаббат Огли

Особа вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства.
Голова правління Кравченко Олександр Володимирович
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕРИДІАН - РП» (надалі – Товариство)
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Меридіан - РП», код ЄДРПОУ 14313197
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, провулок Радищева, 18, офіс 601
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 квітня 2014
року о 10.00 місцевого часу, місцезнаходження: 03680, м. Київ, провулок Радищева, 18, офіс 601. Час початку і закінчення реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах – 9.00 за місцевим часом, в день проведення
річних загальних зборів 18 квітня 2014 року. Час закінчення реєстрації
акціонерів у загальних зборах – 9.50 за місцевим часом, в день проведення річних загальних зборів 18 квітня 2014 р.
У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи,
включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 14
квітня 2014 року, які мають право на таку участь, або їх представники
з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства. Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні
мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного
законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних загальних
зборів акціонерного Товариства.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря річних Загальних
зборів акціонерного Товариства.
3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік та його затвердження. Про основні напрямки
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та його затвердження.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх
затвердження.
6. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2013 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Звітний Попередній
період,
період,
тис. грн.
тис. грн.
Усього активів
4264,0
3936,0
Нематеріальні активи
0,0
5,0
Незавершене будівництво
182,0
182,0
Основні засоби
3765,0
3505,0
Довгострокові фінансові інвестиції
47,0
47,0
Запаси
0,0
0,0
Сумарна дебіторська заборгованість
185,0
140,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
19,0
58,0
Нерозподілений прибуток
-2063,0
-2132,0
Власний капітал
176,0
107,0
Статутний капітал
79,2
79,2
Довгострокові зобов’язання
3677,0
3677,0
Поточні зобов’язання
411,0
113,0
Чистий прибуток (збиток)
-24,0
-202,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1584000
1584000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
12
12
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати
проведення річних загальних зборів Товариства за адресою: Україна,
м. Київ, провулок Радищева, 18, офіс 601, у робочі дні з 9.00 до 17.00,
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного –
корпоративний секретар Барчукова Тамара Миколаївна.
Ознайомитись з інформацією емітента Ви також можете на
власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою:
http://14313197.smida.gov.ua Контактний телефон – (тел.: 044-408-35-90).
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до
дати проведення загальних зборів.
Наглядова рада ПАТ «Меридіан – РП»

Телефон редакції: 456-24-60.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
КАР’ЄР»
(код ЄДРПОУ 20657268, місцезнаходження: 26300 Кіровоградська
область, м. Гайворон, пров. Кар’єрський 2, повідомляє, що чергові
загальні зборів акціонерів відбудуться 18 квітня 2014 року об 11.00
годині за адресою: 26300 Кіровоградська область, м. Гайворон,
пров. Кар’єрський 2 (в червоному куточку підприємства-кімната № 1)
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 18 квітня
2014 року з 8.30 до 10.30 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах _ квітня 2014 року.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються
питань включених до порядку денного та надати свої пропозиції
в робочі дні з _ по _ квітня 2014 р. за адресою: Кіровоградська
область, м. Гайворон, пров. Кар’єрський 2 у кабінеті відділу збуту.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами провідний інженер відділу збуту Томашевська С.В.
Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно
при собі мати:
- паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;
представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно діючому законодавству
України та документ, що посвідчує особу.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
2. Звіт голови правління ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ « Гайворонський
спецкар’єр» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту голови правління.
3. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» за 2013
рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» за 2013
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
5. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік з урахуванням вимог,
передбачених законом.
6. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених законом.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової
ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами. Визначення особи,
яка уповноважується на підписання цих договорів.
9. Про визначення характеру значних право чинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати
прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє
схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства».
(тис)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
63532
59419
Основні засоби (за залишковою вартістю)
11740
12905
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7093
5923
Сумарна дебіторська заборгованість
5558
5669
Грошові кошти та їх еквіваленти
34888
31773
Власний капітал
60692
56004
Статутний капітал
300
300
Нерозподілений прибуток (непокритий
59160
48333
збиток)
Довгострокові зобов`язання
0
0
Поточні зобов`язання
2840
3408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
1,24
1,58
акцію
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6000
6000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
176
175
(осіб)
Наглядова Рада ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Дата розміщення: 13.03.2014
Дата здійснення дії: 12.03.2014
Назва повідомлення:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4»
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Домобудівний комбінат № 4».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05503160.
Місцезнаходження емітента: 04074 м.Київ вул.Лугова 13.
Регіон емітента: 8038000000.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0444302150, 0444309666.
Електронна поштова адреса: dbk@svitonline.com.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: dbk4.com.ua.
Текст повідомлення:
Рішенням зборів акціонерів (Протокол № 29 від 12 березня 2014
року) із Лавришина Руслана Григоровича знято повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «ДБК-4» у зв’язку з пропозицією акціонерів
щодо збільшення кількості членів Наглядової ради та відкликання НР
в повному складі. Лавришин Руслан Григорович був обраний членом
Наглядової ради ЗЗА 21 березня 2012 року (Протокол № 27). Частка у
статутному капіталі емітента – 0,0004 %.
Згоди на розкриття паспортних даних Лавришин Руслан Григорович
не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
Рішенням зборів акціонерів (Протокол № 29 від 12 березня 2014
року) із Сліпецького Володимира Михайловича знято повноваження
Голови Наглядової ради ПАТ «ДБК-4» у зв’язку з пропозицією акціонерів щодо збільшення кількості членів Наглядової ради та відкликання
НР в повному складі. Сліпецький Володимир Михайлович був обраний
членом Наглядової ради ЗЗА 21 березня 2012 року (Протокол № 27).
Рішенням Наглядової ради Товариства Протокол № 5 від 03.04.2012
року Сліпецького Володимира Михайловича було обрано Головою Наглядової ради. Частка у статутному капіталі емітента – 2,0000 %.
Згоди на розкриття паспортних даних Сліпецький Володимир Михайлович не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Рішенням зборів акціонерів (Протокол № 29 від 12 березня 2014
року) із Сенька Володимира Олександровича знято повноваження члена
Наглядової ради ПАТ «ДБК-4» у зв’язку з пропозицією акціонерів щодо
збільшення кількості членів Наглядової ради та відкликання НР в повному складі. Сенько Володимир Олександрович був обраний членом
Наглядової ради ЗЗА 21 березня 2012 року (Протокол № 27). Частка у
статутному капіталі емітента – 0,0008 %. Згоди на розкриття паспортних даних Сенько Володимир Олександрович не надав. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням зборів акціонерів (Протокол № 29 від 12 березня 2014
року) із Сотніченко Марії Василівної знято повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ДБК-4»у зв’язку з пропозицією акціонерів щодо збільшення кількості членів Наглядової ради та відкликання НР в повному
складі. Сотніченко Марія Василівна була обрана членом Наглядової
ради ЗЗА 21 березня 2012 року (Протокол № 27). Частка у статутному
капіталі емітента – 0,1315 %.
Згоди на розкриття паспортних даних Сотніченко Марія Василівна
не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
Рішенням зборів акціонерів (Протокол № 29 від 12 березня 2014
року) із Пономаренко Олександра Петровича знято повноваження Члена
Наглядової ради ПАТ «ДБК-4» у зв’язку з відкликанням НР в повному
складі. Пономаренко Олександр Петрович був обраний членом Наглядової ради ЗЗА 21 березня 2012 року (Протокол № 27). Частка у
статутному капіталі емітента – 0,0004 %. Згоди на розкриття паспортних
даних Пономаренко Олександр Петрович не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням зборів акціонерів (Протокол № 29 від 12 березня 2014
року) із Оленіч Валентини Василівни знято повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ДБК-4» у зв’язку з пропозицією акціонерів щодо
збільшення кількості членів Наглядової ради та відкликання НР в
повному складі. Оленіч Валентина Василівна була обрана членом Наглядової ради ЗЗА 21 березня 2012 року (Протокол № 27). Частка у
статутному капіталі емітента – 0,0025 %. Згоди на розкриття паспортних
даних Оленіч Валентина Василівна не надала. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням зборів акціонерів (Протокол № 29 від 12 березня 2014
року) із ПАТ «ХК» Київміськбуд» – юридична особа знято повноваження
члена Наглядової ради ПАТ «ДБК-4»у зв’язку з пропозицією акціонерів
щодо збільшення кількості членів Наглядової ради та відкликання НР в
повному складі. Частка у статутному капіталі емітента – 30,0000 %. ПАТ
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«ХК Київміськбуд» як юридичну особу було обрано членом Наглядової
ради ЗЗА 21 березня 2012 року (Протокол № 27).
Рішенням зборів акціонерів (Протокол № 29 від 12 березня 2014
року) із Шилюка Петра Степановича знято повноваження Голови правління ПАТ «ДБК-4» в звязку з включенням його до складу кандидатів
в Наглядову раду Товариства. Шилюк Петро Степанович був обраний
Головою Правління Товариства ЗЗА 26 лютого 2010 року (Протокол
№ 22). Частка у статутному капіталі емітента – 14,9000 %. Згоди на
розкриття паспортних даних Шилюк Петро Степанович не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року Шилюка Петра Степановича обрано членом Наглядової
ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства.На першому засіданні Наглядової ради Протокол НР від 12.03.2014 року Шилюка Петра Степановича брано Головою Наглядової ради Товариства
терміном на три роки. Частка у статутному капіталі емітента – 14,9000
%. Згоди на розкриття паспортних даних Шилюк Петро Степанович не
надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року Сліпецького Володимира Михайловича обрано членом
Наглядової ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства.На першому засіданні Наглядової ради Протокол НР від 12.03.2014
року Сліпецького Володимира Михайловича обрано заступником Голови
Наглядової ради. Частка у статутному капіталі емітента – 2,0000 %.
Згоди на розкриття паспортних даних Сліпецький Володимир Михайлович не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року Мойсеєнко Миколу Миколайовича обрано членом Наглядової ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства.
Частка у статутному капіталі емітента – 2,6000 %.Згоди на розкриття
паспортних даних Мойсеєнко Микола Миколайович не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року Ткачук Олександру Володимирівну обрано членом Наглядової ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства.
Частка у статутному капіталі емітента – 2,0000 %. Згоди на розкриття
паспортних даних Ткачук Олександра Володимирівна не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року Сотніченко Марію Василівну обрано членом Наглядової
ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства. Частка у
статутному капіталі емітента – 0,1315 %. Згоди на розкриття паспортних
даних Сотніченко Марія Василівна не надала. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року Оленіч Валентину Василівну обрано членом Наглядової
ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства. Частка у
статутному капіталі емітента – 0,0025 %. Згоди на розкриття паспортних
даних Оленіч Валентина Василівна не надала. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року Сенько Володимира Олександровича обрано членом
Наглядової ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства. Частка у статутному капіталі емітента – 0,0008 %. Згоди на розкриття паспортних даних Сенько Володимир Олександрович не надав.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року Лавришина Руслана Григоровича обрано членом Наглядової ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства.
Частка у статутному капіталі емітента – 0,0004 %. Згоди на розкриття
паспортних даних Лавришин Руслан Григорович не надав. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДБК-4» Протокол №29 від
12.03.2014 року ПАТ «Холдингову компанію Київміськбуд» -юридична
особа обрано членом Наглядової ради терміном на три роки відповідно до Статуту Товариства. Частка у статутному капіталі емітента
– 30,0000 %.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДБК-4» Протокол від 12.03.2014
року Тимошенка Сергія Анатолійовича призначено Головою правління
Товариства терміном на п’ять років відповідно до Статуту Товариства.
Частка у статутному капіталі емітента – 4,8338 %. Згоди на розкриття
паспортних даних Тимошенко Сергій Анатолійович не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством:
Голова правління Тимошенко Сергій Анатолійович

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Тернопільське ПАТ «АГРОПРОМТЕХНІКА»
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів
відбудуться 25 квітня 2014 року о 10.00 у приміщенні
ПАТ за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, стм. В.Бірки, вул. Грушевського, 134 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів з 9.35 до 10.00.
Реєстр акціонерів станом на 21.04.2014 року.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт голови правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт голови Наглядової ради.
5. Звіт і висновки голови Ревізійної комісії за 2013 рік
та затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2013 рік.
Для участі у зборах, акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів
– документ та доручення, оформлене згідно чинного
законодавства.
Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД»
(далі ПАТ «ЗЕАЗ»), код за ЄДРПОУ 14281020, місцезнаходження: 69032,
м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.9, повідомляє, що чергові загальні збори
акціонерів ПАТ «ЗЕАЗ» за результатами господарської діяльності у 2013
році відбудуться 24 квітня 2014 року о 14.00 в залі для нарад (на четвертому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства
з наступним порядком денним: 1. Затвердження складу лічильної комісії,
кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів. 2. Звіт
генерального директора про господарську діяльність ПАТ «ЗЕАЗ» за 2013
рік та його затвердження. Висновки ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ» та їх
затвердження. 3. Звіт голови наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ» за 2013 рік та
його затвердження. 4. Визначення стратегії розвитку та основних напрямків
діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» на 2014 рік та їх затвердження. Затвердження
проекту розподілу прибутку на 2014 рік. 5. Затвердження змін у складі посадових осіб ПАТ «ЗЕАЗ». 6. Затвердження змін та доповнень до статуту
ПАТ «ЗЕАЗ». 7. Про дивіденди за 2013 рік. 8. Про попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ЗЕАЗ» з 24.04.2014 року
по 24.04.2015 року (включно). Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах 17.04.2014, 24-00. Реєстрація
учасників зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10-00 до
13-30. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно пред’явити
паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах,
засвідчене згідно до вимог чинного законодавства та паспорт. Акціонери
ПАТ «ЗЕАЗ» та їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції в робочі дні з 9-00
до 16-00 за адресою:69032, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 9, кім. 105.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
заст.начальника ВЦПіК Левченко Наталія Томасівна. Пропозиції приймаються до 4 квітня 2014 року. Телефон для довідок: (061) 717-17-42. Основні
показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний Попередній *
Усього активів
33106
34897
Основні засоби
9564
10504
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
7768
10145
Сумарна дебіторська заборгованість
6794
3944
Грошові кошти та їх еквівалент
6005
7822
Нерозподілений прибуток
27778
29335
Власний капітал
28899
30446
Статутний капітал
330
330
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
4207
4451
Чистий прибуток (збуток)
(1547)
299
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1648929
1648929
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачена на викуп акцій
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
232
300
* фінансові показники за попередній рік скориговані за результатами
перевірки аудитора.

Телефон редакції: 456-24-60.

Телефон для довідок: 0352-49-22-51.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності товариства.
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1836
1890
Основні засоби (залишкова
981
984
вартість)
Інші необоротні активи
373
340
Запаси
183
199
Сума дебіторської заборгованості
298
357
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
10
Непокритий збиток
164
164
Власний капітал
1767
1767
Статутний капітал
389
389
Довгострокові зобов’язання
37
38
Поточні зобов’язання
32
85
Вартість чистих активів
1767
1767
Чисельність працівників на кінець
13
12
періоду (осіб)
Наглядова рада Товариства
ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД
ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»

Запрошує акціонерів товариства на річні загальні збори, які
відбудуться 25 квітня 2014 року о 13.00 за адресою: Сумська
обл., м. Лебедин, вул. Леніна, 93, зал засідань.
Реєстрація учасників зборів з 11.00 годин за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та планах діяльності AT на 2014 рік.
2. Звіт голови ревізійної комісії та виводи ревізійної комісії про
результати фінансово-господарської діяльності AT за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку товариства за 2013 рік.
4. Звіт голови Наглядової ради.
5. Вибори Наглядової ради AT.
6. Вибори Ревізійної комісії AT.
Для участі в зборах акціонерів необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу (паспорт) та виписку з реєстру.
Телефони для довідок: (05445) 2-25-25, 2-20-57.
Правління
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Лебединський завод поршневих кілець»
за 2013 рік (тис.грн.)
Найменування показника
Попередній Звітний
період
період
Всього активів
8787
8051
Основні засоби
2662
2624
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
3279
3411
Сумарна дебіторська заборгованість
462
385
Грошові кошти на їх еквіваленти
1996
1502
Нерозподілений прибуток
2058
1008
Власний капітал
8239
6077
Статутний капітал
1210
1210
Довгострокові зобов’язання
1201
Поточні зобов’язання
548
773
Чистий прибуток (збиток)
-346
-476
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4839400
4839400
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
241
212
періоду (осіб)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ТАВРІЯ»
(код ЄДРПОУ 22317694, місцезнаходження: АРК, м. Сімферополь,
вул. Желябова, 20) повідомляє, що 22 квітня 2014 року о 15:00 за
адресою: АРК, м. Сімферополь, вул. Желябова, 20, кабінет Голови
Правління-Президента, відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Таврія».
Реєстрація учасників зборів відбудеться 22 квітня 2014 р. з 14:30 до
15:00 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складатиметься станом на 15 квітня 2014 р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок - п’ятниця), у робочий час (з 09.00 до 18.00, перерва з 13.00
до 14.00) за місцезнаходженням Товариства (за адресою: АРК, м.
Сімферополь, вул. Желябова, буд.20, кабінет Голови ПравлінняПрезидента). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління-Президент Карасьова В.І.
Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт). Представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність на право участі у загальних зборах, засвідчену відповідно до
вимог чинного законодавства.
Телефон для довідок: (0652) 54-85-04.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕ-АВТО»,
ідентифікаційний код 05391175, місцезнаходження за адресою:
Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110 а, (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 17.04.2014 року об 13.00 годині за адресою: Україна, 33027,
м. Рівне, вул. Київська, 110 а, кімната № 13, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків
Ревізійної Комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної Комісії.
12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної
Комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції
Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
50188
48892
Основні засоби
48132
45099
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1536
2071
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4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Заснування юридичної особи та вирішення питання щодо участі
Товариства у цій юридичній особі.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2013 р.
2012 р.
Усього активів
15246
14915
Основні засоби
8181
8198
Довгострокові фінансові інвестиції
2776
2078
Запаси
29
189
Сумарна дебіторська заборгованість
524
714
Грошові кошти та їх еквіваленти
289
687
Нерозподілений прибуток
13836
13564
Власний капітал
623
623
Статутний капітал
42
42
Довгострокові зобов’язання
382
461
Поточні зобов’язання
291
225
Чистий прибуток (збиток)
272
460
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4188
4188
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
82
81
Голова Правління - Президент ПрАТ «ФК «Таврія» В.І. Карасьова

Сумарна дебіторська заборгованість
481
496
Грошові кошти та їх еквіваленти
14
326
Нерозподілений прибуток (збиток)
26644
27004
Власний капітал
42968
43328
Статутний капітал
16114
16114
Довгострокові зобов’язання
1382
883
Поточні зобов’язання
5838
4681
Чистий прибуток (збиток)
(2212)
(7249)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
15346187 15346187
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
78
97
(осіб)
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 12.00; закінчення реєстрації – 12.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у річних Загальних зборах акціонерів – 11.04.2014 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних
Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників
юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ
про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або
нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх
представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110 а, кімната № 6 з
9.00 до 16.00 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних
зборів акціонерів за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська 110 а, кімната № 13.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Соломчук Сергій
Євгенович.
Контактна особа – Пуха Наталія Станіславівна. Довідки за телефоном: (0362) 28-25-60.
Генеральний директор Соломчук С.Є.

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»
ПрАТ «Національна будівельна компанія»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2014 року о 12.00 за адресою:
Україна, місто Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9,
зал засідань ПрАТ «НБК».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження річного звіту товариства (фінансової звітності та
балансу товариства за 2013 рік).
2. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової
ради, звіту правління, звіту ревізора товариства за 2013 рік.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
складено станом на 10.02.2014.
Реєстрація учасників – з 11.00 до 11.45 за місцем проведення
зборів.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – доручення, оформлене у встановленому порядку.
Ознайомлення з проектами документів та внесення письмових
пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів за місцем
знаходження товариства - м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9 у робочі дні
з 8.00 по 17.00 години, юридичний відділ (каб. № 14). З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів звертатися
за телефоном: 8 (044) 539-19-26, -27, -28. Пропозиції до порядку
денного загальних зборів товариства подається не пізніше 18 квітня
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КЕРЧ-АВТО»,
ідентифікаційний код 22235873, місцезнаходження за адресою:
Україна, 98327, м. Керч, вул. Чкалова, 157 (надалі – «Товариство»),
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 28.02.2014 року,
призначених на 17.04.2014 року о 14.00 годині за адресою: Україна,
98327, м. Керч, вул. Чкалова, 157, 2 поверх, каб. 1 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків
Ревізійної Комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної Комісії.
12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної
Комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції
Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
6557
2855
Основні засоби
6187
2366
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
86
234

Телефон редакції: 456-24-60.

2014 року в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
попередній
Усього активів
180655
198430
Основні засоби (залишкова вартість)
3609
5372
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси (виробничі)
2137
3392
Сумарна дебіторська заборгованість
49602
60131
Грошові кошти та їх еквіваленти
2012
14
Нерозподілений прибуток (непокри(162133)
(133747)
тий збиток)
Власний капітал
(161873)
(133487)
Статутний капітал
260
260
Довгострокові зобов’язання
300422
279615
Поточні зобов’язання
42106
52288
Чистий прибуток (збиток)
(28386)
(44402)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
260000
260000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
68
128
періоду (осіб)
Наглядова рада ПрАТ «Національна будівельна компанія»
Сумарна дебіторська заборгованість
239
254
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
Нерозподілений прибуток (збиток)
4034
(676)
Власний капітал
5621
2036
Статутний капітал
22
22
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
866
752
Чистий прибуток (збиток)
(439)
(294)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 241
2 241
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
18
24
(осіб)
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 13.00; закінчення реєстрації – 13.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у річних Загальних зборах акціонерів – 11.04.2014 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних
Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників
юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ
про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або
нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства:
Україна, 98327, м. Керч, вул. Чкалова, 157, 2 поверх, каб. 1, до
дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів
в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна,
98327, м. Керч, вул. Чкалова, 157, 2 поверх, каб. 1.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Василець Богдан
Вікторович.
Контактна особа – Петрова Ольга Федорівна. Довідки за телефоном: +38(095) 2627305.
Генеральний директор Василець Б.В.
ПРАТ «КЕРЧ-АВТО»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Шановний акціонере!

ПрАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

(код ЄДРПОУ - 00376389)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів
Дата та час проведення зборів: 26 квітня 2014 року о 13.00 годині
Місце проведення: Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Рєпіна, буд.8. (актовий зал). Початок реєстрації акціонерів (їх представників) - о 12.00 годині, закінчення реєстрації – о 12.45 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 22 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку
вимогам законодавства України.
5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів
діяльності Товариства за 2013 рік
6. Визначення порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства.
7. Про обрання (зміну) Ревізора Товариства.
8. Про погодження укладених правочинів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонери (їх уповноважені представники) можуть
ознайомитися на підставі письмової заяви починаючи з 22 квітня 2014
року у робочі дні (понеділок-пятниця) з 10.00 год. до 16.00 год. за
місцезнаходженням підприємства (Львівська область, місто Дрогобич,
вулиця Рєпіна, буд.8. (актовий зал), а у день проведення загальних
зборів - у місці їх проведення. Довідки за телефонами: (0324) 415525.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами –
директор Осередчук Р.П.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік (у тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний 2013
Попередній
рік
2012 рік
Усього активів
10579
11824
Основні засоби
6273
7384
Довгострокові фінансові інвестиції
620
Запаси
1706
1433
Сумарна дебіторська заборгованість
287
319
Грошові кошти та їхні еквіваленти
130
136
Нерозподілений прибуток
1333
2433
Власний капітал
1630
1796
Статутний капітал
428
428
Довгострокові зобов’язання
3989
3956
Поточні зобов’язання
3199
Чистий прибуток (збиток)
-1100
11
Середньорічна кількість акцій (штук)
1 713 098
1 713 098
Кількість власних акцій, викуплених
протягом року
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець
147
189
періоду (осіб)

Дирекція

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 18 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою:
01001, м.Київ, вул. Малопідвальна буд. 5, 2й поверх, кімната 5.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності АТ «УОСК» за 2013 рік і
визначення основних напрямків його діяльності на 2014 рік.
3. Затвердження висновків Ревізійної комісії АТ «УОСК» щодо достовірності річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2013 рік.
Затвердження річного звіту Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
АТ «УОСК», звіту Ревізійної комісії Товариства, звіту Дирекції Товариства щодо оцінки їх діяльності протягом 2013 року.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «УОСК».
6. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної
комісії на новий строк.
7. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової
ради Товариства на новий строк.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «УОСК» (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
111293
88998
Основні засоби
16097
13189
Довгострокові фінансові інвестиції
5476
5476
Запаси
668
1012
Сумарна дебіторська заборгованість
34974
21418
Грошові кошти та їх еквіваленти
25799
18814
Нерозподілений прибуток
7454
7393
Власний капітал
38620
32886
Статутний капітал
13000
13000
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
28743
12584
Чистий прибуток (збиток)
572
4919
Середньорічна кількість акцій (шт.)
130000
130000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
73
76
Датою складення переліку акціонерів Товариства, які мають право
на участь у Загальних зборах визначено 14.04.2014р.
Реєстрація зборів з 11.30 год. до 11.50 год. у день скликання зборів за
місцем їх проведення. Для реєстрації представникам акціонерів необхідно
мати при собі документ, що посвідчує особу, належним чином засвідчену
копію наказу на призначення керівника або довіреність на право участі в
Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з законодавством.
З матеріалами порядку денного можна ознайомитися в робочі дні
та в робочий час (понеділок-четвер: з 9.00 до 18.00; п’ятниця: з 9.00
до 16.45; перерва: з 13.00 до 13.45) за місцезнаходженням Товариства: 03056, м.Київ, вул.Борщагівська, буд.145, 2й поверх, каб.№17
(контактна особа – член Дирекції Лазарєва Альона Сергіївна), а в день
проведення Зборів – також у місці їх проведення.
Генеральний директор АТ «УОСК» А.В.Салій

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗЕМТРАНСУГІДДЯ» (надалі - Товариство)
(Місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Кулібіна, 4/2, кім. 7)
повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 17
квітня 2014 року о 12:00 за адресою: 03062, м. Київ, вул. Кулібіна,
4/2, кім. 7.
Початок реєстрації акціонерів об 11.00;
Закінчення реєстрації акціонерів о 12.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: 11 квітня 2014 року (станом на 24.00).
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Товариства;
2. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів
акціонерів Товариства;
3. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
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Наглядова рада ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Розгляд та затвердження Звіту (висновку) аудитора (аудиторської
фірми) про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності в 2013 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених законом.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2014 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо-

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
рів: Акціонери можуть ознайомитися з документами. необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (03062, м. Київ, вул. Кулібіна, 4/2, кім. 7) у
робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів –
також у місці їх проведення. Голова правління Товариства (Леван
Мікава) відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з
документами.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
424287
424249
Основні засоби
58147
58147
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
309131
309070
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3»,
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

(місцезнаходження: Україна, 07350, Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Гаврилiвка, вул. Молодiжна,3А, код за ЄДРПОУ: 05465413),
надалі – Товариство, повідомляє про проведення Загальних зборів
акціонерів «17» квітня 2014 року об 11.00 за адресою: Україна, 07350,
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Гаврилiвка, вул. Молодiжна,3А
(приміщення офісу б/н). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних
зборах Товариства буде проводитись з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах: «11» квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її
складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. 2. Затвердження
звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2013 рік. 5.
Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013
рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) та виплати
дивідендів Товариства за 2013 рік. 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 8. Прийняття рішення про викуп акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний Минулий
2013 р.
2012 р.
Усього активів
1106
1158
Основні засоби
201
237
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
128
125
Сумарна дебіторська заборгованість
768
756
Грошові кошти та їх еквіваленти
9
40
Нерозподілений прибуток
-1053
-1025
Власний капітал
682
710
Статутний капітал
1102
1102
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
448
424
Чистий прибуток (збиток)
-28
20
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 548
2 548
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
12
10
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно
мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення/довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах
акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства України. До
дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів
акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з
9.00 до 18.00) в робочі дні за місцезнаходженням Товариства (Україна,
07350, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Гаврилiвка, вул. Молодiжна,3А
(приміщення офісу б/н), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа: Голова правління Донцов В.М. Довідки за телефоном: (044) 453-32-73. Голова правління ПАТ «СПМК-3» Донцов В.М.

Телефон редакції: 456-24-60.

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

16
50016
30000
309000
65239
6
-

10
50010
30000
309000
65239
3
-

-

-

1

1

Особа вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства.
Голова правління Леван Мікава

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛОДАРКА»
(місцезнаходження:21001, м. Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
23 квітня 2014 року о 10.00 год. скликаються річні
загальні збори акціонерів товариства за адресою:
м. Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39, їдальня.
Реєстрація акціонерів (представників) з 9.00 до 9.55 год.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
9. Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії.
10. Вибори членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами
Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Ревізійної комісії.
13. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття
цього рішення.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.):
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
22451
25720
Основні засоби
8487
10623
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3624
3512
Сумарна дебіторська заборгованість
5966
7316
Грошові кошти та їх еквіваленти
185
112
Нерозподілений прибуток
1804
3130
Власний капітал
17380
18706
Статутний капітал
4006
4006
Довгострокові зобов’язання
1056
1945
Поточні зобов’язання
4015
5069
Чистий прибуток (збиток)
-1326
-1177
Середньорічна кількість акцій (шт.)
213078
213078
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
845
985
(осіб)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, є 16.04.2014 року. Для прийняття рішень з питань
порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час
підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою
товариства: 21001, м. Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39, приймальна.
Відповідальна – Палагнюк Надія Костянтинівна, тел.: (0432)26-30-14
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Спостережна Рада

ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

Повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА ЖИТТЯ», які відбудуться 25.04.2013 року за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
32-А, оф. 7. Початок зборів о 12.30 годині.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних
зборах буде проводитись 25.04.2013 р. з 12.00 до 12.30 за місцем
проведення загальних зборів акціонерів (м. Київ, вул. Межигірська,
32-А,оф.7). Учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати належним чином
оформлену довіреність.
Перелік акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ», які мають
право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, призначених на 25 квітня 2013 р., складається станом на 24 годину 21
квітня 2013 р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт керівника ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» про результати
фінансово - господарської діяльності Товариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
6. Висновки (звіт) Ревізора ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» про
результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК
«КРОНА ЖИТТЯ» у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками
розгляду висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «КРОНА
ЖИТТЯ» за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття
збитків) ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» за підсумками роботи в 2013
р. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів
Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову
раду ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» шляхом викладення його у новій
редакції.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізора
ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» шляхом викладення його у новій
редакції.
З матеріалами, пов’язаними із проведенням чергових загальних
зборів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м.
Київ, вул. Межигірська, 32-А, оф.7): до дати проведення зборів у
робочі дні з 15.00 до 16.00 години; у день проведення загальних
зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення: Горбенко К.С. Телефон для довідок: 220 09 00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2013
2012
Усього активів
11556
11353
Основні засоби
68
75
Довгострокові фінансові інвестиції
11017
11029
Запаси
0
1
Сумарна дебіторська
29
27
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
112
98
Нерозподілений прибуток
941
719
Власний капітал
11441
11219
Статутний капітал
10500
10500
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
3
1
Чистий прибуток (збиток)
222
1019
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
1
1
періоду (осіб)
Генеральний директор ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» К.С. Горбенко

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
(місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60)
на 18 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв.
Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться за адресою:
04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (третій поверх, у кімнаті засідань
Правління Банку).
Реєстрація акціонерів відбуватиметься 18 квітня 2014 року з
10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення чергових
Загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів Банку, які мають право на участь у чергових
Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину
14 квітня 2014 року, тобто за три робочих дні до дня проведення
цих Загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Для участі у Загальних зборах акціонерів представникам акціонерів необхідно мати довіреність на право участі у Загальних
зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами до позачергових Загальних зборів акціонерів
можна ознайомитися в Банку у робочі дні, в робочий час, за
адресою: м. Київ, вул. Артема, 60. За інформацією звертатися до
Коляденко І.Ю., тел.: 490-68-70 (вн. 901-07-161).
Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії
і затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів
акціонерів.
2. Про розгляд висновків аудиторської фірми та затвердження річної окремої та консолідованої фінансової звітності Банку за 2013 рік.
3. Про затвердження звітів Правління та Спостережної ради
Банку за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Банку за 2013 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Банку
за 2013 рік.
6. Про склад Спостережної ради Банку (обрання та припинення
повноважень членів Спостережної ради).
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ
«БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» містяться у Додатку до цього повідомлення.
Голова Ради Т.О. Ловейкіна
Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ від 06.10.11 № 28.
Додаток до повідомлення
Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (тис. грн.)
Найменування показника
період
2013
2012
Усього активів
25 722 051
21 806 023
Основні засоби на нематеріальні
142 209
124 589
активи
Довгострокові фінансові інвестиції
1 138 930
877 081
(з врахуванням врахованих
векселів)
Сумарна дебіторська
1 237 751
840 502
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 016 196
1 388 276
Нерозподілений прибуток (непокри(250 163)
(253 652)
тий збиток) минулих років
Власний капітал
2 108 622
1 883 466
Статутний капітал
2 300 000
2 100 000
Строкові зобов’язання
19 851 064
18 121 818
Поточні зобов’язання
3 758 559
2 534 880
Чистий прибуток (збиток)
6 256
3 166
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 430 136 986 4 020 491 803
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
4 218
4 253
періоду (осіб)
Інформацію в таблиці наведено без урахування міжфілійних
оборотів та з врахуванням сформованих резервів під активні
операції банку.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ МОТОЦИКЛЕТНИЙ ЗАВОД»
(надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-00231314, місцезнаходження
-04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2014 року об 11:00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8, приміщення «Зал засідань №1». Порядок
денний: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт
Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. 7. Припинення
повноважень та відкликання Генерального директора, Наглядової ради
та Ревізора Товариства. 8. Обрання Генерального директора. 9. Обрання
членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання Ревізора Товариства. 11.
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової
Ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та
визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх
граничну вартість. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних
зборах починається з 10:15 год. і закінчується об 10:55 год. 18 квітня
2014 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам
– паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно
до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах 14 квітня 2014 року. З

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА
ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ»
(надалі – Товариство),
код за ЄДРПОУ- 02497708,
місцезнаходження: Україна, 04080, м.Київ-80, вул. Фрунзе, 1-3,
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
30 квітня 2014 року об 12:00 год. за адресою:
Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 103, актова зала №1.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови правління Товариства за 2013 рік, прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за
2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства у
бездокументарній формі.
8. Прийняття рішення про приєднання до договору з Центральним
депозитарієм України на обслуговування випуску цінних паперів, щодо
якого прийнято рішення про забезпечення існування іменних цінних
паперів Товариства у бездокументарній формі.
9. Прийняття рішення про укладення договору з Депозитарною
установою у якій емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах
власникам цінних паперів та затвердження умов договору.
10. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті
Зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення
процедури забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства
у бездокументарній формі.
11. Приведення діяльності Закритого акціонерного товариства «Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна проектрно-виробнича
майстерня» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.
12. Про зміну найменування Закритого акціонерного товариства «Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна проектрно-виробнича майстерня» на Публічне акціонерне товариство «Київська міжобласна
спеціальна науково-реставраційна проектрно-виробнича майстерня».
13. Про внесення змін до Статуту Закритого акціонерного товариства
«Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна проектрно-виробнича майстерня» у відповідності з вимогами Закону України «Про
акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту.
14. Про відкликання органів управління Товариства.
15. Про обрання Правління Товариства.

Телефон редакції: 456-24-60.

документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені
особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04119,
м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8, кабінет «Юридично-кадрова служба» з
09-00 год. до 12-00 год. та з 14-00 год. до 17-00 год. в робочі дні, а в
день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
– начальник юридично-кадрової служби Нестеришин Ярослав Степанович, тел.: (044) 489-10-13, факс: (044) 489-35-38. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
37942
31245
Основні засоби
24360
20137
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2741
2992
Сумарна дебіторська заборгованість
5631
4007
Грошові кошти та їх еквіваленти
3154
2645
Нерозподілений прибуток
-14779
-19166
Власний капітал
1099
1099
Статутний капітал
35760
35760
Довгострокові зобов’язання
10768
9268
Поточні зобов’язання
5094
4284
Чистий прибуток (збиток)
101
98
Середньорічна кількість акцій (шт.)
29799,92 29799,92
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
138
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
67
Наглядова Рада ПрАТ «Київський мотоциклетний завод»
16. Про обрання Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
18. Про обрання Ревізійної комісії.
19. Затвердження внутрішніх положень Публічного акціонерного
товариства «Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна проектрно-виробнича майстерня» у відповідності з нормами Закону України
«Про акціонерні товариства».
Реєстрація учасників 30 квітня 2014 року 11:00 год. до 11:45 год.
за місцем проведення зборів за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул.
Миру, 103, актова зала № 1, актова зала. Для реєстрації учасникам
загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам
– паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно
до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах 25 квітня 2014 р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства:
Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 103, актова зала № 1, в робочі дні
(понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в
день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 103, актова зала № 1, актова
зала №1 . Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Маташ Лариса Василівна, тел.: 044 432-31-49.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
15914
19425
Основні засоби
1621
1825
Довгострокові фінансові інвестиції
10174
10174
Запаси
1495
1511
Сумарна дебіторська заборгованість
2624
5915
Грошові кошти та їх еквіваленти
--------Нерозподілений прибуток
--------Власний капітал
1227
1227
Статутний капітал
1227
1227
Довгострокові зобов’язання
--------Поточні зобов’язання
12774
13405
Чистий прибуток (збиток)
--------Середньорічна кількість акцій (шт.)
--------Кількість власних акцій, викуплених про--------тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
--------викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
19
24
(осіб)
Голова правління О.Ю. Колеснік
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів
17 квітня 2014 року за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул.
Промислова, 20, АПК ПАТ «Автомобіліст». Початок зборів о 15 00
годині. Час реєстрації учасників загальних зборів розпочинається в
14 годин 00 хвилин, припиняється за 10 хвилин до початку загальних
зборів, тобто в 14 годин 50 хвилин. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах складено на 14.04.2014 р.
Порядок денний
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт одноособового виконавчого органу про підсумки роботи товариства за 2013 рік та його затвердження.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік, затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансових звітів Товариства за 2013 рік.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2013 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2014 році.
8. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.
Отримати додаткову інформацію та ознайомитись з матеріалами
стосовно проведення загальних зборів акціонерів Товариства акціонери

мають можливість в робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20, АПК ПАТ «Автомобіліст». Відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Сміріченська Л. П.
Довідки за телефоном (04572) 73398.
Для участі у зборах необхідно мати: 1) для акціонера – документ
що посвідчує особу (паспорт, тощо); 2) для представників (додатково
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу
права участі на зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період звітний 2013 р. / попередній 2012 р./
Усього активів - 3101/3444/ ; Основні засоби – 2072 /2268/; Довгострокові фінансові інвестиції немає; Запаси – 113/17 ; Сумарна дебіторська
заборгованість - 892/1140/; Грошові кошти та їх еквіваленти – 11/1/ ;
Нерозподілений прибуток (збитки – -282/-164/); Статутний капітал –
2029/2029/; Довгострокові зобов’язання немає ; Поточні зобов’язання
–1345/1579/; Чистий прибуток (збиток - -118/-421/); Середньорічна кількість
акцій (шт.) – 102596/102596/; Збиток на 1 просту акцію -1,15/-4,10; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) немає; Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду немає;
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 23/26/;
Підпис:
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнаю, що несу відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор ПАТ «Автомобіліст» Л.С. Дикий
14.03.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПАНСІОНАТ «КАНАКА»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОМОБІЛІСТ» (надалі за текстом – Товариство)

(код ЄДРПОУ 30122156, місцезнаходження: 98521, АР Крим, м.
Алушта, с. Привітне) повідомляє, що 23 квітня 2014 року о 14.00 за
адресою: 98521, АР Крим, м. Алушта, с. Привітне, вул. Курортна, 1,
корпус адміністрації, кабінет заступника генерального директора, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПАНСІОНАТ «КАНАКА». Реєстрація учасників зборів
відбудеться 23 квітня 2014 р. з 13.30 до 14.00 за місцем проведення
зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складатиметься станом на 16 квітня 2014 р. Акціонери можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий
час з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства (за адресою: 98521, АР Крим, м. Алушта, с.
Привітне, вул. Курортна, 1, корпус адміністрації, кабінет бухгалтерії).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, – заступник головного бухгалтера Малишева
І.М. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт). Представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність на право участі у загальних зборах, засвідчену відповідно до
вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (0652) 54-85-04.
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії, головуючого та
секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд звіту Генерального
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 3.
Розгляд звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за результатами
розгляду звіту. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 5.
Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. 6. Про скасування
Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
25027
26118,3
Основні засоби
19290,5 20419,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
146,7
205,3
Сумарна дебіторська заборгованість
1194
1405,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
333,5
96,5
Нерозподілений прибуток
1462,7
988,2
Власний капітал
24116,5
23642
Статутний капітал
1650
1650
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
391,5
1943,1
Чистий прибуток (збиток)
474,5
341,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
16500
16500
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
43
24
Наглядова рада ПРАТ «ПАНСІОНАТ «КАНАКА»
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(Місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6) (далі –
товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 18 квітня 2014 р. о 13.00 годині за адресою: м. Київ, вул.
Гарматна, буд. 6, 3-й поверх адміністративної будівлі, офіс №1. Реєстрація
акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12.00 до 12.50 у
день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2014
р. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним: 1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних
зборів. 2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його
розгляду. 3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення
за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за
2013 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог,
передбачених законом. 7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних
правочинів, які будуть вчинятися Товариством. 9. Прийняття рішення про
внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул.
Гарматна, буд. 6, 3-й поверх адміністративної будівлі, офіс № 3, в робочі
дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення загальних
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Курдюков Андрій Євгенович. Телефон для довідок: (044) 4562021. Основні
показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
4491
5576
Основні засоби
1125
1913
Довгострокові фінансові інвестиції
350
350
Запаси
599
641
Сумарна дебіторська заборгованість
1298
1179
Грошові кошти та їх еквіваленти
1242
1194
Нерозподілений прибуток
3092
1883
Власний капітал
3946
5066
Статутний капітал
734
734
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
527
507
Чистий прибуток (збиток)
(1120)
(517)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2934600 2934600
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
50
50

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «НАЦIОНАЛЬНА
АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 24584661
3. Місцезнаходження: 01032, Київ, Вєтрова
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442069757 0442777883
5. Електронна поштова адреса: s.lisenko@direkcy.atom.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.energoatom.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу
III: зміна складу посадових осіб емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАММА»
повідомляє про скликання річних загальних
зборів акціонерів товариства.
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство
«Страхова Компанія «ГАММА». Код ЄДРПОУ 33947733.
Місцезнаходження товариства: 04055, м. Київ, вул. В.Василевської,7.
Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2014 року
Час початку загальних зборів акціонерів: о 15.00 год., в день проведення загальних зборів.
М ісц е п роведення загальних зб орів : 04055, м. Київ, вул.
В.Василевської,7 (кімн. 2)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 25 квітня 2014 року з 14.00 до 14.55 год. за адресою:
04055, м. Київ, вул. В.Василевської,7.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 24 квітня 2014 р.
Порядок денний:
1. Про затвердження річного звіту та результатів діяльності за 2013
рік Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «ГАММА»
та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління,
звіту ревізора про затвердження
2. Про розгляд питання про розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів акціонерам Товариства.
3. Про відрахування п’яти відсотків від суми чистого прибутку до
Резервного (страхового) фонду Товариства.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену
згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.
З проектами документів по порядку денному загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ГАММА» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Звертатися
до головного бухгалтера ПрАТ «СК «ГАММА» за телефоном: 594-07-39.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
39059
36520
Основні засоби
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
24000
24000
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
13885
11325
Грошові кошти та їх еквіваленти
1076
1074
Нерозподілений прибуток
9446
7170
Власний капітал
37960
35684
Статутний капітал
28502
28502
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
90
100
Чистий прибуток (збиток)
2276
58
Середньорічна кількість акцій (шт.)
0
0
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
4
4
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Мозгова М.А.
14 березня 2014 року

Телефон редакції: 456-24-60.

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України від
05.03.2014 № 123-р звільнено Константiнова Микиту Iгоровича з
посади виконуючого обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом».
Перебував на посаді з 12 червня 2013 року.
Недашковський Юрiй Олександрович призначений 06 березня
2014 року президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» вiдповiдно до
розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2014 № 124-р
та наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» вiд 06.03.2014 № 85-к. Строк
повноважень не визначено. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. З червня 2008 по серпень 2012 року Недашковський Юрiй Олександрович перебував на посадi президента
ДП «НАЕК «Енергоатом». Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0%.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством:
президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Ю.О. Недашковський.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Монастирська,
вул. Січових Стрільців, 44.
Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Монастириське заводоуправління
будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 00291575) повідомляє Вас, що
22 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Тернопільська обл.,
м. Монастирська, вул. Січових Стрільців, 44, у актовому залі відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та
їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 9 год. 00
хв. по 9 год.45 хв. за адресою: Тернопільська обл., м. Монастирська,
вул. Січових Стрільців, 44.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. З матеріалами, що
пов’язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у
робочі дні з 13.00 до 16.00 за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, 44, а в день проведення зборів - за
місцем їх проведення. Контактні особи – Дроб’язко М.М., Мацала І.П.
Довідки за телефонами: тел./факс: (0355) 2-14-41, 2-15-41
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, голови
та членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність
товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013
рік.
7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про відкликання та обрання нових членів Ревізійної комісії,
9. Про надання згоди на укладання значних правочинів Правлінню
Товариства на 2014 -2015 роки.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
2012 рік
2013 рік
Усього активів
1637
1797
Основні засоби
443
184
Запаси
66
81
Сумарна дебіторська
18
403
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
-1133
-1141
Власний капітал
1000
741
Статутний капітал
29
29
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
636
1056
Чистий прибуток (збиток)
-25
-8
Чисельність працівників на кінець
27
19
періоду (осіб)
Правління
ПАТ «Монастириське заводоуправління будівельних матеріалів»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УПСК-ЖИТТЯ» (місцезнаходження м. Фастів,
пл. Перемоги, 1, код 31727664) повідомляє, що 30 квітня 2014р.
о 10.30 відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою:
м. Фастів, пл. Перемоги, 1 (кабінет голови правління)
На загальних зборах акціонерів будуть розглянуті питання
за наступним порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів. 4. Звіт Правління про
результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Звіт Ревізійної
комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) за 2013 рік. 8. Затвердження
основних напрямків діяльності Товариства на 2014р. 9. Затвердження
рішення про звернення до Нацфінпослуг щодо анулювання ліцензії. 10.
Затвердження рішення щодо подання заяви про виключення інформації
про фінансову установу з Реєстру.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться 30.04.2014р. з 10.00 до 10.25 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у
зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам
акціонерів – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів
та документ, що посвідчує особу. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на
24 годину 24.04.2014р. Акціонери можуть ознайомитись з проектами
рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: 08500, м. Фастів, пл. Перемоги
1, кабінет Голови Правління Товариства у робочі дні робочі години; у
день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Радішевський Віктор Анатолійович. Довідки за телефоном: 044-463-74-74.
Додаткова інформація до п.4 порядку денного.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2013р.
2012р.
Усього активів
8986,0
9284,7
Основні засоби
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
8957,5
8957,5
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
3,6
2,7
Грошові кошти та їх еквіваленти
25,8
48,6
Нерозподілений прибуток
-1516,2
-1222,6
Власний капітал
8984,8
9278,4
Статутний капітал
10500,0
10500,0
Довгострокові зобов язання
0
3,9
Поточні зобов язання
1,2
2,4
Чистий прибуток (збиток)
-293,6
139,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2100
2100
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
4
(осіб)
Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ
АГРОБУДУ»
(Місцезнаходження: 43000, Україна, Волинська область,
місто Луцьк, провулок Дорожній, 4)
повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться
17 квітня 2014 року о 12.00 за адресою:
43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк,
провулок Дорожній, 4.
Початок реєстрації акціонерів об 11.00;
Закінчення реєстрації акціонерів о 12.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 11 квітня 2014 року (станом на 24.00).
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Товариства;
2. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства;
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КАПІТАЛ – СТРАХУВАННЯ», код ЄДРПОУ 34807946.
Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Димитрова, 5-Б.
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22
квітня 2014 року о 10.00 у приміщенні ПрАТ «СК «Капітал-Страхування» за адресою: м.Київ, вул.Димитрова, 5-Б, оф.16.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 22 квітня 2014 року за місцем проведення зборів з
9.30 до 10.00.
3 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: станом на 24.00 годину 15.04.2014 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1) Про обрання членів лічильної комісії Товариства. 2) Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3) Звіт
Голови Правління про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік. 4)
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 5) Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. 6) Затвердження річного звіту Товариства та розподіл
прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. 7) Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства, звіту Наглядової
ради Товариства, звіту Ревізора Товариства. 8) Про відкликання та
обрання Ревізора Товариства. 9) Прийняття рішень про вчинення значного правочину. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами,
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: акціонери (представники) мають можливість ознайомитися з
документами за місцезнаходженням Товариства, за адресою: м. Київ,
вул.Димитрова, 5-Б, оф.16, в робочі дні: з понеділка по п’ятницю, в
робочі часи: з 9.00 до 18.00. Відповідальна особа – Голова Правління
Геращенко Наталія Олександрівна. Для участі у зборах акціонери
повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники
акціонерів – документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі
та голосування на загальних зборах. Тел.: (044)522-92-44
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2013
2012
Усього активів
11 639
11 570
Основні засоби (залишкова вартість)
30
36
Довгострокові фінансові інвестиції
11 156
11 156
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
3
2
Грошові кошти та їх еквіваленти
213
241
Нерозподілений прибуток
2 649
2 661
Власний капітал
11 488
11 504
Статутний капітал
8 429
8 429
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
17
8
Чистий прибуток (збиток)
(12)
(31)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7 400
7 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
3
Голова Правління Геращенко Н.О.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Розгляд та затвердження Звіту (висновку) аудитора (аудиторської фірми) про аудит річної фінансової звітності Товариства за
2013 рік.
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності
в 2013 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених законом.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2014 рік.

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть ознайомитися з документами. необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства
(43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк, провулок Дорожній,
4) у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів –
також у місці їх проведення. Директор Товариства (Ібрагімов Ельшад
Махар Огли) відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з
документами.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
58 070
58 070
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
54
54
Сумарна дебіторська заборгованість
24
24

Особа вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства.
Директор Ібрагімов Ельшад Махар Огли

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ»,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОБУД»,

код ЕДРПОУ – 22775471
(далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2014 року о 11.00
за адресою: 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський,
вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде
здійснюватися 22 квітня 2014 року з 10.00 до 10.45 за адресою проведення зборів.
Початок роботи зборів oб 11 годині 22 квітня 2014 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в
чергових загальних зборах акціонерів 17.04.2014 року, 24.00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ.
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи
зборів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
4. Про припинення повноважень наглядової ради Товариства та
обрання членів наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізора за 2013р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу
за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік
Для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу паспорт), а представникам акціонерів довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ,
що посвідчує особу.
З інформацією та документами, що пов’язані з порядком денним
Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м.
Кам’янець-Подільський вул. Драгоманова 9.
Тел. для довідок: (03849) 9-15-50.
Основні показники фінансово - господарської діяльності
товариства (тис, грн.)
Найменування показника
Період
На початок На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
Основні засоби
73,8
49,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
0,4
0,2
Сумарна дебіторська заборгованість
35,9
52,7
Грошові кошти та їх еквіваленти
26,2
17,1
Нерозподілений прибуток
66,5
80,3
Власний капітал
126,50
140,3
Статутний капітал
60,0
60,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
20,8
15,3
Чистий прибуток(збиток)
-5,9
13,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
120
120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
9
9
Директор ПрАТ «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» Подолян А.І.

Україна, 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27,
тел./факс: 287-33-3. Повідомляє, що річні загальні збори акціонерів
відбудуться 25 квітня 2014 року в 11.00 за адресою:
Україна, 01013 м. Київ, вул. Промислова, 4, кімната 3.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства
за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління та
Наглядової Ради Товариства
8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття
збитків) за результатами 2013 року, встановлення порядку виплати
дивідендів.
9. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою Радою Товариства.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день
і за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів з 10 год.
30 хв. до 10 год. 55 хв. Для реєстрації акціонерам необхідно мати
при собі документи, що посвідчують особу. Представникам – належно
оформлену довіреність.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні
до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, а саме станом
на 18.04.2013 року
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами,
що стосуються підготовки до загальних зборів та порядку денного за
адресою: Україна, 01013 м. Київ, вул. Промислова, 4, кімната 3. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного
– Голова Правління Маркушев Сергій Михайлович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
60 705
53 355
Основні засоби (за залишковою вартістю)
322
360
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1 270
3 224
Сумарна дебіторська заборгованість
10 409
8 715
Грошові кошти та їх еквіваленти
668
742
Власний капітал
(8 872)
(5 145)
Статутний капітал
6 786
6 786
Нерозподілений прибуток
Довгострокові зобов’язання
56 990
52 620
Поточні зобов’язання
12 587
5 880
Чистий прибуток (збиток)
(15 694) (11 967)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6 786
6 786
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
18
51
Чисті активи
Тел. Для довідок: (044) 287-33-30.
Правління ПрАТ «БК «Укренергобуд»

Телефон редакції: 456-24-60.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток
14
Власний капітал
57926
Статутний капітал
50010
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
38
Чистий прибуток (збиток)
5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
0
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1
(осіб)

14
57926
50010
38
00
0
0
1
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

областi 29.12.1999р.), звiльнено з посади директора за угодою
сторiн, вiдповiдно до наказу ПрАТ «Рембудуправлiння-ВишкiвПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АТ» № 6/К вiд 13.03.2014р. На займанiй посадi перебував з
«РЕМБУДУПРАВЛІННЯ-ВИШКІВ-АТ»
30.04.2013р. по 13.03.2014р. Часткою в статутному капiталi
1. Загальні відомості
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товапосадовi злочини не має.
риство «Рембудуправління-Вишків-АТ».
Посадова особа, виконуючий обов’язки директора Радiон
1.2 Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товаМикола
Миколайович (паспорт АС №688692 вид.Ковельським
риство.
МРВ УМВС України у Волинськiй обл. 18.07.2000р.), призначено
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 08562708.
1.4 Місцезнаходження емітента: 43006, Україна, Волинська за рiшенням одноосiбного Власника згiдно наказу ПрАТ «РБУ
Вишкiв - АТ» №6-1/К вiд 13.03.2014р. Термiн призначення – не
обл., м.Луцьк, вул.Заньковецької, 88.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0332) 24-63-44. визначений.Попереднi посади, якi займала особа: - начальник
1.6 Електронна поштова адреса емітента: 08562708@emitent. виробничого вiддiлу ПрАТ «РБУ Вишкiв - АТ», начальник виробничого вiддiлу ТзДВ ДТ ПВФБК «Транс-Iнвест-Буд», ТзОВ
net.ua.
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви- «Мобiлочка», директор магазину. Часткою в статутному капiталi
користовується емітентом для розкриття інформації: 08562708. емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
infosite.com.ua.
3. Підпис
1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб
Виконуючий обов’язки директора Радiон М.М.
емітента.
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо2. Текст повідомлення
Посадова особа, директор Лось Вiктор Анатолiйович, (паспорт мленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавАС № 616329, вид. Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй ством

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧОРТКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД»
(місцезнаходження: вул. Копичинецька, 130 м. Чорткiв Тернопільська обл.) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 26.04.2014 р. о 10.30 за адресою: вул. Копичинецька, 130
м. Чорткiв Тернопільська обл. в приміщенні актового залу. Реєстрація
акціонерів та їх представників відбудеться 26.04.2014 р. за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.15. Для реєстрації учасникам зборів при
собі мати документ, що посвідчує особу акціонера, для уповноважених
осіб – доручення, оформлене у встановленому порядку. З матеріалами
порядку денного можна ознайомитись в робочі дні за місцезнаходженням товариства вул. Копичинецька, 130 м. Чорткiв Тернопільська обл.
з 10.00 до 13.00 год в кабінеті приймальної, довідки за тел.: (03552)261-91. Відповідальний Стебелецька Н.Є. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах акціонерів буде складатися станом
на 24 год. 22.04.2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря
зборів.
2. Звіт голови правління по підсумкам фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період та основні напрямки розвитку
на 2014 р.
3. Звіт Cпостережної ради про роботу за звітний період та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за
підсумками діяльності товариства за 2013 р.
7. Про зміну типу та найменування Товариства, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України
«Про акціонерні товариства».
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакціі, у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства».
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства, у відповідності
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства.
10. Про відкликання органів управління Товариства та посадових
осіб цих органів та утворення нових органів управління Товариства і
обрання посадових осіб Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за
2013р. (2012р.) в тис.грн.:
Усього активів 3599 (3626), основні засоби 1680 (1708), довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), запаси 1211 (1211), сумарна дебіторська
заборгованість 396 (394), грошові кошти та їх еквіваленти 0 (1), нерозподілений прибуток 1350 (1348), власний капітал 0 (0), статутний капітал 721 (721), довгострокові зобов’язання 0 (0), поточні зобов’язання
374 (403), чистий прибуток 2 (6), середньорічна кількість акцій 2884500
(2884500), кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 0 (0),
загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду 0 (0), кількість працівників 1(1).
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ВАТ «ЧОРТКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД»
АРАМ ВАНІКОВИЧ АРУТЮНЯН
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ
НАПОЇВ «РОСИНКА»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6;
код ЄДРПОУ 00382496
Повідомляє про скликання річних Загальних зборів (надалі – Збори)
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (надалі – Товариство), які відбудуться
18 квітня 2014 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє,
6, кімната (зал) №306.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах –
з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 00 хвилин у день проведення Зборів
за місцем їх проведення.
Час проведення Зборів – о 12 годині 00 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 14 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведення Зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради
Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та затвердження висновку Ревізора.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження фінансового плану роботи Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора, обрання ревізора. Обрання особи, яка уповноважується на підписання
договору з ревізором.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані
на адресу Правління Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж
за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів
до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати
проведення загальних зборів.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу, і
довіреність.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами
рішень, що будуть розглядатися на Зборах за окремим запитом на
адресу Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, Приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв
«Росинка» у кімнаті №411 за місцезнаходженням Товариства з 9.00 до
17.00 кожного робочого дня та під час проведення загальних зборів
акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – начальник юридичного відділу Кацинський О.В.
Довідки за телефоном: (044) 453-20-84.

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПрАТ «СК «КРОНА»
Повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА», які відбудуться 25.04.2014
року за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 32-А, поверх 1, зал засідань. Початок зборів об 11.00 годині.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних
зборах буде проводитись 25.04.2014р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення загальних зборів акціонерів (м. Київ, вул.Межигірська, 32-А,
поверх 1 зал засідань). Учасникам зборів необхідно мати документ,
що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати належним
чином оформлену довіреність.
Перелік акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА», які мають право на участь
у чергових загальних зборах акціонерів, призначених на 25 квітня
2014р., складається станом на 24 годину 21 квітня 2014р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Розгляд річного звіту Правління ПрАТ «СК «КРОНА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р. та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013р. та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд висновків Ревізора ПрАТ «СК «КРОНА» про результати
перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» в
2013р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «СК «КРОНА» за
2013р.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
ПрАТ «СК «КРОНА» за підсумками роботи в 2013р. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду
ПрАТ «СК «КРОНА» шляхом викладення його у новій редакції.
13. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління ПрАТ
«СК «КРОНА» шляхом викладення його у новій редакції.
14. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізора ПрАТ
«СК «КРОНА» шляхом викладення його у новій редакції.
З матеріалами, пов’язаними із проведенням чергових загальних
зборів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Київ,
вул. Межигірська, 32-А, поверх 1, зал засідань): до дати проведення
зборів у робочі дні з 14.00 до 15.00 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення: Гадомська О.М. Телефон для довідок: 220 09 00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
2013
2012
Усього активів
49278
52372
Основні засоби
2954
3364
Довгострокові фінансові інвестиції
31456
30002
Запаси
175
200
Сумарна дебіторська
3251
7801
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
7321
7338
Нерозподілений прибуток
3542
3283
Власний капітал
38920
38595
Статутний капітал
33510
33510
Довгострокові зобов’язання
14
Поточні зобов’язання
977
1418
Чистий прибуток (збиток)
325
1306
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
72
110
періоду (осіб)
Голова Правління ПрАТ «СК «КРОНА» Ю.В. Добренкова

Телефон редакції: 456-24-60.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»
повідомляє, що 24 квітня 2014 року об 10:30
відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою:
01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-г, оф.8
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства
на 2014 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої
виплати.
11. Внесення змін до Статуту товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з
членами наглядової ради Товариства та обрання особи, яка
уповноважується на їх підписання.
13. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів
про прийняті Загальними зборами рішення.
Акціонери можуть ознайомитись із всіма необхідними документами, що стосуються питань порядку денного чергових
загальних зборів за адресою Товариства: 01133, м. Київ, вул.
Щорса, 32-г, оф.8, з понеділка по п’ятницю у робочий час з
09:00 до 18:00, або надіслати запит про надання таких документів на ім’я Генерального директора Товариства.
Реєстр акціонерів ПАТ «Укртранслізинг» складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14.03.2014р.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде
здійснюватися 24 квітня 2014 року з 10:00 до 10:20 за місцем
проведення загальних зборів.
Нагадуємо, що для участі у Загальних зборах кожному
акціонеру треба мати при собі документ, що посвідчує його
особу. Представникам акціонерів додатково необхідно мати
довіреність на участь у зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством.
Довідки за телефоном: (044) 284-23-00
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
2479421
2933453
Основні засоби
419466
429197
Дострокові фінансові інвестиції
70017
233925
Запаси
69568
140641
Сумарна дебіторська
1067272
816357
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
203349
140602
Нерозподілений прибуток
(219325)
(211300)
Власний капітал
1343979
1273895
Статутний капітал
1321601
1321601
Довгострокові зобов’язання
407337
924770
Поточні зобов’язання
728105
734788
Чистий прибуток (збиток)
(2455)
18732
Середньорічна кількість акцій
13216010
13216010
(шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
11
11
періоду (осіб)
Генеральний директор ПАТ «Укртранслізинг» П.В. Татарець
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

На сторінках щоденного офіційного видання
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
друкується наступна інформація:
Річна звітність
емітентів
Оголошення про
проведення зборів
акціонерних товариств

ЩОДЕННО
ВЧАСНО

2 дні після оплати

Особлива інформація
емітентів

Передплатний індекс 21925

Інформація про діяльність
інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній

ЯКІСНО
гарантовано

Інформація про випуск
цінних паперів

Щоденне офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ

(044) 456-24-60
багатоканальний
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЕМІТЕНТОМ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Замовнику необхідно не пізніше як за два дні до виходу
номера газети:
1. Підготувати інформацію в одній з наступних форм:
а) паперовій – разом із супроводжувальним листом підприємства
та передати по факсу: 456-24-60.
б) електронній (електронною поштою: e-mail: buleten@usmdi.org)
– разом із супроводжувальним листом підприємства.
Документи повинні бути затверджені підписом керівника та
печаткою підприємства.

2. Проплатити вартість послуг за публікацію інформації згідно з
рахунком-фактурою.
3. Передати копію платіжного доручення в редакцію бюлетеня
«Бюлетень. Цінні папери України» по факсу: 456-24-60.
4 Отримати екземпляр газети після опублікування інформації
в Українському інституті розвитку фондового ринку або у представника редакції газети.
5. Ек земпляр газети після опублікування інформац ії
надсилається на адресу замовника.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, Український інститут розвитку фондового ринку
e-mail: buleten@usmdi.org
Передплатний індекс 21925

Щоденне офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»
Засновано ДКЦПФР 22.08.2000 р.
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