
Український інститут розвитку фондового ринку 
запрошує взяти участь у навчанні 2013-2014 учбовому році
Дата Назва навчальної програми

07.04.14-18.04.14 Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, 
депозитарної діяльності

08.04.14-10.04.14 Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних 
паперів

19.05.14-22.05.14 Навчання фахівців з питань фондового ринку та сучасного аудиту фінансової 
звітності професійних учасників фондового ринку

10.06.14-12.06.14 Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних 
паперів

16.06.14-26.06.14 Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку 
професійних учасників фондового ринку

16.06.14-27.06.14 Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, 
депозитарної діяльності

07.07.14-18.07.14 Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, 
депозитарної діяльності
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 

ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«КІРОВОГРАДТУРИСТ». Організаційно-правова форма емітента – 
акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
02593820. Місцезнаходження емітента: 25001, м. Кіровоград, вул. 
Ушакова, 1а. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0522-24-18-03. 
Електронна поштова адреса емітента: kdturist@emitent.net.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: 02593820.emitent.net.ua. Вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Звільнено: Голова правлiння Давидюк Андрiй Сергiйович (згоди на 

розкриття паспортних даних не надано), на даній посаді працював 
з 01.03.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Звільнено згідно 
рішення наглядової ради від 05.03.2014 року (Протокол № ПР-16-8).

Призначено: Виконуючий обов’язки Голови правлiння Гуйван Олек-
сандр Іванович з 07.03.2014 року (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано). Обiймав посаду начальник служби безпеки ТОВ «Агромир». 
Акцiями Товариства не володiє. Призначено згідно рішення наглядової 
ради від 05.03.2014 року (Протокол № ПР-16-10). Посадові особи непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України Виконуючий обов’язки Голови 
правлiння Гуйван Олександр Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 22868414, 
місцезнаходження: 03062 м. Київ, пр-т Перемоги, 67, тел./факс (044) 
205-37-26, електронна поштова адреса: offіce3@buc.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.ukrcapital.com.ua 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
06 березня 2014 року Наглядовою радою ПАТ «Банк «Український 

капітал» (надалі – банк) було прийнято рішення призначити Голуба Оле-
га Миколайовича (паспортні дані - не дана згода) на посаду Заступника 
Голови Правління, Члена Правління (протокол №5 від 06.03.2014 р.).

Голуб Олег Миколайович призначений на строк, відповідно до вимог 
чинного законодавства та Статуту банку, протягом останніх п’яти років 
обіймав посади: 2008-2009 рр. Київська регіональна дирекція ПАТ АБ 
«Укргазбанк» - директор, 2010 р. Київська дирекція ВАТ «БГ Банк» - 
директор, 2010-2013 рр. ПАТ «АКБ «Київ» - радник Голови Правління, 
заступник Голови Правління, 2013-2014 рр. ПАТ «КБ «Фінансова ініціати-
ва» - регіональний директор Київського Регіонального управління. Частка, 
якою володіє в статутному капіталі емітента – 0 %, акціями банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
Голова Правління «ПАТ «Банк «Український капітал» Гаврилюк В.Ю.

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

В повідомленні ПАТ ФАБРИКА «ГОВЕРЛА», 
опублікованому в офіційному друкованому виданні НКЦПФР 

«Бюлетень. Цінні папери України» № 41 від 04.03.2014р. 
допущено технічну помилку.

Текст читати наступним чином:
Результати голосування: «за» – 238447 голосiв, що складає 100 % 

вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi брали участь у загальних 
зборах акцiонерiв Товариства

Голова комісії з припинення ПАТ фабрика «Говерла» Ягнюк І.І. 

ПАТ «Альфа-Банк» 10
ПрАТ «Артемівськ Вайнері» 31
ПАТ «Банк «Український капітал» 3
ПрАТ «Бориспільський автозавод» 4
ПрАТ «Вінницьке СКТБ ОПК» 14
ПрАТ «Галант» 30
ТОВ КУА «ДЕЛЬТА» 20
ПАТ «Деревообробний завод» 18

«Державна іпотечна установа» 14
ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний 

комбінат»
17

ПрАТ «Донтелеком» 34
ПАТ «Дрогобицьке заводоуправління 

будівельних матеріалів»
34

ПАТ «Енергетик» 31
ПрАТ «ЕССО Страхування» 35
ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» 6
ПрАТ «Івано-Франківськтурист» 36
ПАТ «ім. Тельмана» 10
ПрАТ «ім. ШЕВЧЕНКА» 6
ПАТ «ім. Щорса» 10
ПрАТ «Кагма» 37
ПАТ «Калуський завод будiвельних 

машин»
38

ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг» 36
ТОВ «Київторгремпроект» 14
ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» 12
ПрАТ «Кіровоградтурист» 3
ПАТ «КОВЕЛЬСЬКА ПМК-62» 15
ПрАТ «Комплекс «Дружба» 35
ПрАТ «КП «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» 17
ПАТ «Львівський завод залізобетонних 

виробів № 2» 
29

ПрАТ «Монастирищенське автотранспортне 
підприємство 17140»

7

ПАТ «Мукачівський завод залізобетонних 
виробів і конструкцій»

32

ПАТ «НДІ ПРЕА» 16
ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» 8
ПрАТ «Нове життя» 11
ПАТ «Оболонь» 37
ПАТ «Одесоблпостачзбут» 19
ПАТ «Орендне підприємство 

«Шахта «Жданівська»
33

ПрАТ «Паляниця» 13
ПАТ «Підволочиськгаз» 8
ПАТ «по газопостачанню та газифікації 

«Чернігівгаз»
38

ПрАТ «Полімпекс» 16
ПрАТ «Проектний та науково-

дослідний інститут «Харківський 
промбудндіпроект»

13

ПАТ «Радехівський ремонтно-механічний 
завод» 

14

ПАТ «Радикал Банк» 32
ПрАТ «Редакція газети «Донбасс» 7
ПрАТ «РММ» 34
ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» 12
ПрАТ «Селексплемцентр» 30
ПАТ ВТФ «Сіверянка» 38
ПрАТ «СК «ЕККО» 35
ПрАТ «Техенерго» 13
ЧАО ТД «Товары для детей и молодежи» 5
ПрАТ «Трикратське кар’єроуправління» 19
ПрАТ «Ужгородоптторг» 33
ПАТ «Україна-Райз» 11

ПАТ «Фабрика «Говерла» 3
ПрАТ «Фабрика «Динамо» 4
ПАТ «Харківський машинобудівний завод 

«Світло шахтаря»
5

ПАТ «Центр енергетичних інновацій» 16
ПрАТ «Центральне вантажне бюро» 18
ПАТ «Цукровий союз «Укррос» 4
ПАТ «Чортківгаз» 9
ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» 9
ПрАТ «ЮНІТІ» 15
ПАТ «Ялтінський плодоовочекомбінат» 15
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ім. ШЕВЧЕНКА

(код ЄДРПОУ 03779202)
Місцезнахоження: 42620, Сумська обл., Тростянецький р-н., 

с. Гребениківка, вул. Сумська, 1.
Приватне акціонерне товариство ім. Шевченка, (надалі Това-

риство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2014 року о 
12:00 годині за адресою: Сумська область, Тростянецький р-н., 
с. Гребениківка, вул. Сумська, буд. 1, кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 години 
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, – 08 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 товари-

ства 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) Това-
риства за 2013 р.;

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збит-
ків Товариства за 2012 р.;

8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Това-
риства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;

9. Прийняття рішення про укладення (затвердження) знач-
них правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтере-
сованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства, тис. грн.

Показник Період
2013 р. 2012 р.

Усього активів 8 334,4 8 590,0
Основні засоби 9 352,1 9 366,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 32,2 32,2
Сумарна дебіторська заборгованість 6533,9 6565,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 7,9
Нерозподілений прибуток (збиток) - -
Власний капітал 748,0 748,0
Статутний капітал 6 388,0 6 388,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2 385,4 2 386,5
Чистий прибуток (збиток) (1 186,9) (932,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 638202 638202
Кількість викуплених власних акцій (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на їх 
викуп

- -

Чисельність працівників 2 2
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 ПрАТ ім. Шев-
ченка у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години у кім. №1. 
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми по підготовці до загальних зборів акціонерів - Генеральний 
директор Кулік Л.І. За детальною інформацією звертатися за 
тел.: (05458) 5-63-35.

Генеральний директор ПрАТ ім. Шевченка Кулік Л.І.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 

(код ЄДРПОУ 00451636)
Місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., м. Івано-Фран-

ківськ, вул. Симона Петлюри, 10
Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський м’ясокомбінат» 

(далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2014 року об 
11:00 годині за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, 
вул. Симона Петлюри, 10 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 від-
повідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 11 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 виконав-
чого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства 
за 2013 р.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків То-
вариства за 2013 р.

9. Про доцільність існування Ревізійної комісії в Товаристві, про 
припинення повноважень ревізійної комісії.

10. Про скасування положення про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 

затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 

черговими Загальними зборами акціонерів статуту ПАТ «Івано-Франків-
ський м’ясокомбінат», викладеного в новій редакції.

13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних пра-
вочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства, тис. грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 769915 742679
Основні засоби 97370 99294
Довгострокові фінансові інвестиції 230686 303142
Запаси 65360 25745
Сумарна дебіторська заборгованість 333587 312644
Грошові кошти та їх еквіваленти 344 281
Нерозподілений прибуток -22158 -
Власний капітал 9461 31619
Статутний капітал 74401 74401
Довгострокові зобов’язання 526000 76000
Поточні зобов’язання 234454 185060
Чистий прибуток (збиток) -159765 -137607
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18600211 18600211
Кількість власних акцій, викуплених про-
тягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на ви-
куп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

277 326

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезаз-
начених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 
місцезнаходженням ПАТ «Івано-Франківський 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 Стороженко Володимир Григорович. За 
детальною інформацією звертатися за тел.: (03422) 2-34-17.

Директор ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» 
Стороженко В.Г.
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На сторінках щоденного офіційного видання 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

друкується наступна інформація:

(044) 456-24-60
багатоканальний

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ

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 пред-
ставника редакції газети.
5. Екземпляр газети після опублікування інформації 
надсилається на адресу замовника.
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