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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05502516; 3. Місцезнаходження: 84301, м. Крама-
торськ, 19 Партз'Їзду, буд. 43; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0626419821, 0626419821; 5. Електронна поштова адреса: shveya@ukrpost.
ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з перелiком акцiонерiв, яким надсилається письмове повiдомлення 

про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, сформованим ста-
ном на 23.02.2016 року депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй Украї-
ни» та отриманого ПАТ «ШВЕЯ» 04.03.2016 року, Товариству стала вiдома 
iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв го-
лосуючих акцiй, а саме: Власник акцiй – фiзична особа, розмiр частки якого до 
змiни пакета акцiй становив 2079 штук (4,7845 %) в загальнiй кiлькостi акцiй та 
2079 штук (4,7845 %) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, збiльшив за раху-
нок придбання свiй пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера – фiзичної 
особи становить 17517 штук (40,3125%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 17517 
штук (40,3125%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Згiдно з перелiком акцiонерiв, яким надсилається письмове 
повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, 

сформованим станом на 23.02.2016 року та отриманого ПАТ «ШВЕЯ» 
04.03.2016 року, Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Влас-
ник акцiй – фiзична особа, розмiр частки якого до змiни пакета акцiй стано-
вив 1840 штук (4,2345 %) в загальнiй кiлькостi акцiй, та 1840 штук (0 %) в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, збiльшив за рахунок придбання свiй 
пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера – фiзичної особи становить 
17278 шт. (39,7625%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 17278 шт. (39,7625%) в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Згiдно з перелiком акцiонерiв, яким надсилається письмове повiдомлення 
про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, сформованим 
станом на 23.02.2016 року та отриманого ПАТ «ШВЕЯ» 04.03.2016 року, То-
вариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Власник акцiй Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «УКР-ТРЕЙДБIЗНЕС», ЄДРПОУ 34483490, 
мiсцезнаходження: 03115, м. Київ, площа Святошинська, буд. 1 оф. № 272, 
розмiр частки якого до змiни пакета акцiй становив 30876 штук (71,0561 %) в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 30876 штук (71,0561 %) в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй, продало свiй пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера 
ТОВ «УКР-ТРЕЙДБIЗНЕС» становить 0 штук (0 %) в загальнiй кiлькостi акцiй 
та 0 штук (0 %) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правлiння Кушнiр Євгенiй Iгорович, 09.03.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03151, м. Київ, Народного Ополчення, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до iнформацiйної довiдки, отриманої 03.03.2016р. вiд Публiчного 

акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» (станом на 
29.02.2016р.) вiдбулися змiни щодо власника пакету простих iменних акцiй 

ПАТ «Центренерго» у кiлькостi 289 205 117 штук, що складає 78,289% статут-
ного капiталу. Пакет акцiй, який належить Державі Україна та знаходився в 
управлінні Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України (код 
ЄДРПОУ 37471933, адреса:01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30) був переданий 
до управління Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, 
адреса:01133, м. Київ, вул. Кутузова, будинок 18/9). 

Пакет акцiй Держави Україна, який знаходився в управлінні Мiнiстерства 
енергетики та вугiльної промисловостi України до передачi становив  
289 205 117 штук простих iменних акцiй або 78,289%, пiсля передачi - 0%.

Пакет акцiй Держави Україна, який знаходиться в управлінні Фонду держав-
ного майна України до передачi становив 0%, пiсля передачi - 289 205 117 штук 
простих iменних акцiй або 78,289%.

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 Коземко Олег Миронович
Виконуючий обов’язки 
генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.03.2016
(дата)
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Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,

(Ідентифікаційний код 00121146)
яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська 27, повідомляє 

про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
15 квітня 2016 року об 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-А, 
каб. №212 в актовому залі. Реєстрація акціонерів з 9 години 00 хвилин 
до 9 години 45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах – 11.04.2016 р.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії. Обрання членів лічильної комісії.
2. Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2015 рік та його 

затвердження.
3. Звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та 

річного бухгалтерського балансу АТ «ПТЕМ» за підсумком 2015 року.
6. Розподіл чистого прибутку АТ «ПТЕМ» та затвердження розміру річ-

них дивідендів за 2015 рік. 
7. Затвердження рішення наглядової ради АТ «ПТЕМ», щодо внесення 

змін до контрактів з членами органів управління Товариством.
8. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ПТЕМ» на 2016 рік.
З документами порядку денного можна ознайомитись в АТ «ПТЕМ» за 

адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 27, 3-поверх, кімната для нарад, звер-
нувшись до члена наглядової ради АТ «ПТЕМ» - Голодинця В.М.

Для участі у зборах при собі потрібно мати: для акціонерів – паспорт чи 
інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – дові-
реність і документ, що посвідчує особу.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 
підприємства АТ «ПТЕМ» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

Звітний
2015

Попере-
дній
2014

Усього активів 499 556 414 078
Основні засоби 247 627 249 044
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 103 12 686
Сумарна дебіторська заборгованість 185 468 97 297
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 626 26 961
Нерозподілений прибуток 171 324 173 965
Власний капітал 308 368 314 460
Статутний капітал 5 084 5 084
Довгострокові зобов'язання 30 447 31 772
Поточні зобов'язання 22 367 23 474
Чистий прибуток (збиток) 587 20 947
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1015636 984830
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

702 689

Правління.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (надалі - Товариство), ідентифіка-
ційний код 22904759, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Ста-
лінграда, буд. 12-Л, повідомляє, що 22 квітня 2016 року о 10 год. 30 хв. 
за адресою: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, 
кім. 28, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства. 

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

ства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
3. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку ви-

плати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2015 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління То-

вариства за 2015 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії Товариства за 2015 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 160 253 161 737
Основні засоби 30 33
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 730 3 634
Поточні фінансові інвестиції 156 592 155 697
Грошові кошти та їх еквіваленти 901 2 373
Нерозподілений прибуток 144 735 144 745
Власний капітал 159 385 159 395
Статутний капітал 8 600 8 600
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 868 2 342
Чистий прибуток (збиток) 64 (43)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17 200 000 17 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 15

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 22 квітня 
2016 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. 

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах 
акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 18 квітня 
2016 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товари-
ства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12-Л, 
кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова 
правління (Президент) Хляпов О.А.

Голова Наглядової Ради ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 
Лиховид О.Е.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Турбота»

2. Код за ЄДРПОУ: 30784145
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-79-81, (044) 593-79-81
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turbota.kiev.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
10.03.2016 призначена посадова особа головний бухгалтер Райданова 

Світлана Петрівна наказом директора Приватного акціонерного товари-
ства «Турбота» від 09.03.2016 року № 01. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові 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. Директор Захожий І. В.
09.03.2016
Директор ПрАТ «Турбота» ______________________ Захожий І.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТУРБОТА»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»
(79019, м. Львів, вул. Газова, 17)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 14.04.2016р. 
о 16.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх

з наступним порядком денним:
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління 

ПАТ  «ОКСІ БАНК» про фінансово-господарську діяльність у 2015р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради 

ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2015р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Реві-

зійної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу ПАТ «ОКСІ 
БАНК» за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторського висновку 
про повноту та достовірність річної звітності ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2015 рік. 

6. Затвердження фінансових результатів роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» за 
2015р. та розподіл прибутку. 

7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії.
8. Розгляд питання про основні напрямки роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» на 

2016 рік, розгляд пропозицій Правління та Спостережної ради.
Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціоне-

рів Банку буде проводитись з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. у приміщенні 
Банку за адресою : Україна, м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх в день 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Для реєстрації акціонерам необхідно представити:
- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи,
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – для 

представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує 

особу – для керівника юридичної особи, що являється акціонером Банку.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 

зборах акціонерів складатиметься станом на 24 годину 08.04.2016р. 
З документами, пов’язаними з порядком денним чергових Загальних 

зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 
9.00 год. до 18.00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, 
м. Львів, вул. Газова,17. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - Корпоративний секретар.

Довідки за тел. 23-23-708
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОКСІ 

БАНК» за 2015 рік у відповідності з положеннями Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (тис. грн.):
Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014

Грошові кошти та їх еквіваленти 103 712 183 752
Торгові цінні папери - 20 813
Кошти в інших банках 17 004 33 766
Кредити та заборгованість клієнтів 363 286 362 750
Цінні папери в портфелі банку до погашення 44 041 -
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток

610 -

Відстрочений податковий актив 313 624
Основні засоби та нематеріальні активи 30 575 4 135
Інші фінансові активи 844 402
Інші активи 1 532 2 475
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття

33 026 9 225

Усього активів 594 943 617 942
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 69 848 125 685
Кошти клієнтів 367 566 359 743
Інші залучені кошти 51 77
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - 203
Інші фінансові зобов'язання 54 12
Інші зобов'язання 1 867 1 732
Усього зобов'язань 439 386 487 452
Статутний капітал 145 000 120 000
Операції з акціонерами (25) -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5 137 5 115
Резервні та інші фонди банку 5 445 5 375
Усього власного капіталу 155 557 130 490
Усього зобов'язань та власного капіталу 594 943 617 942
Прибуток/(збиток), що належить власникам 
простих акцій банку

93 1 275

Прибуток/(збиток) за рік 93 1 275
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 121 027 120 000
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

0,0008 0,0106

Голова Правління Романюк А. В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 09.03.2016р.
(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»,

місцезнаходження: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
вул.  М. Краснова, 12А, ідентифікаційний код 00292333 (надалі – 

Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

які відбудуться 15 квітня 2016 року за адресою: Україна, Запорізь-
ка обл., м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12А, актова зала. 
Початок Зборів о 12.00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за адре-

сою проведення Зборів з 11.00 годин до 11.45 годин у день проведен-
ня Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  – 11.04.2016р.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

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

ства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного 
періоду.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності про-
тягом звітного періоду.

5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності 
за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 

6. Про розподіл прибутку Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної 
реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради
10. Обрання членів Наглядової ради. 
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-
дової ради.

12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, 
затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання по-
вноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних пра-
вочинів.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис. грн.)

Найменування показника період 
2015р 2014р

Усього активів  51974 51610
Основні засоби  26604 28714
Довгострокові фінансові інвестиції  12 14
Запаси 8217 7288
Сумарна дебіторська заборгованість  6522 11902
Грошові кошти та їх еквіваленти 8214 981
Нерозподілений прибуток 31196 30761
Власний капітал 45369 44903
Статутний капітал 13227 13227
Довгострокові зобов'язання 2670 2593
Поточні зобов'язання 3935 4114
Чистий прибуток (збиток) 466 632
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52908000 52908000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

193 244

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, особи, які 
мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у ро-
бочі дні у робочий час за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Красно-
ва, 12А, кабінет Корпоративного секретаря (особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління). 
Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за 
тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (061) 278-79-38.

ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БюРО 

«МАЯК»
(код ЄДРПОУ 13686915), місцезнаходження: 03142, м.Київ, вул.  Ака-

деміка Кримського 27а
проводить річні чергові загальні збори акціонерів Товариства, які 

відбудуться 22 квітня 2016 року у 10.00 за адресою: 03142, м.Київ, 
вул.  Академіка Кримського 27а, кімната 205.

Реєстрація: 22.04.2016р. з 08.30 до 09.30 за документами, що посвідчу-
ють особу. Реєстрація осіб, які мають довіреності, здійснюється за наяв-
ності довіреності та документа, що посвідчує особу представника. Тел. для 
довідок; (044) 423-75-70, (067) 512-35-73 Дата –18.04.2016р. є датою скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу (директора) про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2015 рік, напрямки роботи у 2016 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
6. Обрання виконавчого органу (директора) Товариства.
З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх пред-

ставники) можуть ознайомитися за письмовим запитом за місцезнаходжен-
ням Товариства: м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27а, та особисто, за 
вказаною адресою у каб. 205 у робочі дні з 10-00 год до 16-00 год., та у день 

проведення зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів та їх представників з документами – заступник голови Наглядової ради 
Товариства Стемковський Дмитро Вікторович ( тел. 067-512-35-73)

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «ЦКБ «Маяк» (тис.грн.) 
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 8323 801
Основні засоби 8521 8042.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 285 342
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 15
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 554 665
Статутний капітал 5 5
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 301 88
Чистий прибуток (збиток) -77 97
Середньорічна кількість акцій 107800 107800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

19 20

Наглядова Рада ПАТ ЦКБ «Маяк»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ «ГЛАС» 
Повне найменування 
та місцезнаходження 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІО-
НЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА 
КОМПАНІЯ «ГЛАС»; 65107, Україна, 
Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, 
будинок 83. 

Дата, час та місце (із 
зазначенням номера 
кімнати, офісу або 
залу, куди мають 
прибути акціонери) 
проведення 
загальних зборів

18 квітня 2016 року, 15:00 год. Україна, Одеська 
область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, 
офіс 419/1

Час початку і 
закінчення 
реєстрації акціонерів 
для участі у 
загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 14:30.
Закінчення реєстрації акціонерів о 14:50.

Дата складення 
переліку акціонерів, 
які мають право на 
участь у загальних 
зборах

12.04.2016 року

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування

1. Прийняття рішень з питань проведення річних 
загальних зборів акціонерів. Обрання голови та 
секретаря загальних зборів акціонерів, голови та 
членів лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.
3. Затвердження висновків та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
(Ревізора) Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 
результатами 2015 року.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 
рік.
5. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Дирекції, звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про 
виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням 
вимог законодавства України.

6. Обрання (переобрання) Дирекції Товариства, 
Ревізійної комісії (Ревізора). 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 органів 
управління.

Порядок ознайом-
лення акціонерів з 
матеріалами, з якими 
вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до 
загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку 
денного, під час підготовки до загальних зборів, 
можливо ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 
17:00 (перерва: 13:00-14:00) за адресою: Україна, 
Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 
83, офіс 419/1; посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний 
директор ПРАТ «АРТК «ГЛАС» – Євдокимова 
Олена Геннадіївна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 393,0 565,9
Основні засоби 51,7 66,7
Довгострокові фінансові інвестиції 9,2 9,2
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 205,1 198,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 165,1
Власний капітал 103,5 103,5
Нерозподілений прибуток -276,1 139,7
Статутний капітал 50,0 50,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 470,1 229,6
Чистий прибуток (збиток) (415,8) 79,5
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) 

17 17

Генеральний директор 
ПРАТ «АРТК «ГЛАС»  Євдокимова Олена Геннадіївна
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРИС-
ПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» (місцезнаходження: 08322, Київська 
область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, код ЄДРПОУ 
31936646) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2016 р. об 09:00 год. 
за адресою: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, 
вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, 
учбовий клас №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у за-
гальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 08:30 
до 08:55 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 05 квітня 2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.

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

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016-й рік.
10. Затвердження рішень Наглядової ради.
11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутріш-

ніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльнос-
ті Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товари-
ства», затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, вста-

новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

20. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішення-
ми річних загальних зборів Товариства.

21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попере-
днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості 
таких правочинів.

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

Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам – паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на право 

участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 
08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, 
адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас №1, з поне-
ділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правлін-
ня з економіки та фінансів Биченкова Валентина Іванівна.

Довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 153850 149966
Основні засоби 69045 70560
Довгострокові фінансові інвестиції 120 120
Запаси 90358 114908
Сумарна дебіторська заборгованість 185126 111766 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1002 9
Нерозподілений прибуток -127509 -143144
Власний капітал -94461 -110096
Статутний капітал 320000 320000
Довгострокові зобов'язання 450351 450350
Поточні зобов'язання 86418 40201
Чистий прибуток (збиток) 16472 -22575
Середньорічна кількість акцій (шт.) 640000 640000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

161 207

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством. 

Голова Правління  Желевський С. М. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 10 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРО-

ІМПЕКС» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства 11 квітня 2016 року об 11.00 годині за 
адресою: 01032 м. Київ, вул. Петлюри 29, корпус 2.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції – 10.00, закінчення реєстрації – 10.45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

4. Звіт Спостережної ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства, 
балансу та порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.
8. Про обрання складу Спостережної ради Товариства.
9. Про відкликання Голови та членів Правління Товариства.
10. Про обрання виконавчого органу Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 рік 2015 рік

Усього активів 67900 67843
Основні засоби 39061 38630
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1041 3363
Сумарна дебіторська заборгованість 1947 2395
Грошові кошти та їх еквіваленти 1654 107
Нерозподілений прибуток -34704 -31879
Власний капітал 23034 25859
Статутний капітал 57738 57738
Довгострокові зобов’язання 36991 36946
Поточні зобов’язання 7026 5033
Чистий прибуток (збиток) +646 +2825
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, виккуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

86 82

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати 
при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть за адресою: 01032, м. Київ, вул. Петлюри 29, корпус 2, щоденно (крім 
суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 
14:00 год.). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів 
із зазначеними документами є Голова правління ПрАТ «Петроімпекс». До-
відки за телефоном: (044) 520-09-35.

Голова правління ПрАТ «Петроімпекс»  Іваненко В.О.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРО-
СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ», місцезнаходження якого: 
м. Київ, вул. І.Сікорського, буд.8, офіс 20, повідомляє, що річні загальні збо-
ри акціонерів скликаються 14 квітня 2016 року о 10:00 за адресою: м. Київ, 
вул. І.Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20, зал засідань.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, визначення порядку голосування 

та регламенту загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Ви-
значення їх характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваже-
ної на підписання відповідних правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись в день зборів з 8:15 до 10:00 
за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 10 квітня 
2016 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, пред-
ставникам акціонерів – документи, що підтверджують повноваження на 
участь у зборах, оформлені відповідно до законодавства, та паспорт. З 
матеріалами, які необхідні під час підготовки до загальних зборів, акціоне-
ри можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. І.Сікорського, буд. 8, 
корп. А, 4 поверх, офіс 20 у приймальні Голови Правління в робочі дні з 
8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 год. Відповідальною особою за ознайом-
лення акціонерів з документами є Ільєнко Олена Володимирівна. Довідки 
за тел. (044) 453-42-00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 

Найменування показника

Період

звітній
2015 рік

попере-
дній

2014 рік
Усього активів 18 610 14 716
Основні засоби 5 747 6 315
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 8 708 5 375
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 171 1 433
Нерозподілений прибуток 3 956 1 747
Власний капітал 10 175 8 831
Статутний капітал 864 864
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8 340 5 792
Чистий прибуток (збиток) 2 308 12
Середньорічна кількість акцій (шт.) 960 000 960 000
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду, (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 15

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

Голова Правління  ю.М. Ковальов

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 38707466
3. Місцезнаходження: 04053 місто Київ провул. Киянівський, буд.7А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-42-48, (044)272-42-46
5. Електронна поштова адреса: 38707466@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://38707466.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

1) ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» повідомляє, що 
згідно з реєстром власників іменних цінних паперів станом на 01.03.2016 
року, який емітент отримав 04.03.2016 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕ-
ПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і 

більше голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких:
- зменшився розмір частки у статутному капіталі ПРАТ «ФК «АРДЖЕНТ 

ГРУП» власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 34899246, місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, провулок 
Киянівський, буд.7А). До змiни розміру пакета акцiй розмір частки акцiонера 
ТОВ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» становив 463204053 штук (98,1365 %) в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 463204053 штук (98,1365 %) в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй. Після зміни розміру пакета акцій, розмiр частки акцiонера 
ТОВ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» становить 453180053 штук (96,0127 %) в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 453180053 штук (96,0127 %) в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Генеральний директор  Бакакін О.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»
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До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТО-

ВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА "ДНІПРООБЛОПТТОРГ"
Наглядова рада ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" (далі Товариство)

ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців 01880993, місцезнаходження якого: 49041, м.
Дніпропетровськ,  проспект Праці, буд. 9, повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської
діяльності ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" за 2015 рік, які відбудуться: 11
квітня 2016 року о 10-00 за адресою: 49041, м. Дніпропетровськ, прос-
пект Праці, буд. 9, кабінет Генерального директора.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

візора Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-

ня його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвер-

дження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники  фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

Реєстрація акціонерів  (їх представників)  для  участі  в  загальних
зборах  буде проводиться  за  адресою  проведення  зборів   11 квітня
2016 року  з  9-30  до  9-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність
на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, офор-
млену згідно з вимогами чинного законодавства. Пропозиції акціонерів
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів,
вносяться відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товарис-
тва". Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 05 квітня 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в кабінеті Генераль-
ного директора з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів -
за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення
з документами - Генеральний директор ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг"
Богоявленська Лариса Григорівна. Телефони  для  довідок:  (0562) 31-07-
51; 38-69-33

Наглядова рада ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг"

До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧ-
НИЙ  ЗАВОД ІМЕНІ 1-ГО ТРАВНЯ"

Наглядова рада ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" (далі Товариство) іденти-
фікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців 00292853, місцезнаходження якого: 51600, Дніпро-
петровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, буд. 187 А, по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результа-
там фінансово-господарської діяльності ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" за
2015 рік, які відбудуться: 22 квітня 2016 року об 11-30 за адресою:
51600, Дніпропетровська  обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Петровс-
ького, буд. 187 А, актовий зал.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Ревізійної комісії Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-

ня його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвер-

дження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводиться за  адресою проведення  зборів 22 квітня 2016 року  з
10-45 до 11-20. 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. Пропозиції акціонерів щодо питань,
включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, вносяться
відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Дата
складання переліку акціонерів, які мафють право на участь у загальних
зборах - 18 квітня 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства в робочі дні в приймальній Голови Прав-
ління з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів - за місцем
їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з докумен-
тами - головний бухгалтер ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" Салогуб Катерина
Володимирівна. Телефони  для  довідок: (0562) 3-21-30; (0562) 38-69-33.

Наглядова рада ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня"

Найменування  показника Період
2015  рік 2014  рік

Усього  активів 17999 15270,2
Основні засоби 13870,7 14413,6
Сумарна дебіторська заборгованість 314 525,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 0,6
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) -4441,2 -4463,7
Власний  капітал 34,8 -68,7
Статутний  капітал 2840 2840
Поточні  зобов’язання 17964,2 15338,9
Чистий  прибуток (збиток) 22,5 -2208,8
Середньорічна кількість акцій (штук) 56800835 56800835
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 3 3

Найменування  показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього  активів 47992 37000
Основні  засоби 7459 6052
Запаси 13478 7239
Сумарна  дебіторська  заборгованість 4749 2477
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 1321 271
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 9184 9447
Власний  капітал 16155 15892
Статутний  капітал 80 80
Поточні  зобов’язання 31837 21108
Чистий  прибуток (збиток) 208 -2861
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 75952 75952
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 247 183

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "СИЛІКАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20774011
3. Місцезнаходження: Україна, 81076, Львівська область, Яворівський

район, с. Страдч
4. Міжміський код, телефон та факс: (0259) 3-32-23, 3-32-23
5. Електронна поштова адреса: sylikat@emitents.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://sylikat.emitents.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення засідання Наглядової ради емітента від 09.03.2016 ро-
ку (Протокол № 1/16) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а
саме:

- звільнено в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голову Прав-
ління Худобу Ігора Івановича. Фізична особа не надала згоди на розкрит-
тя персональних паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента в розмірі 10,21%. Перебував на даній посаді з 07.03.2013 р. по
09.03.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. 

- звільнено в зв'язку із закінченням терміну повноважень та поданої
заяви на звільнення члена Правління Гавронського Стефана Володими-
ровича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних пас-
портних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пере-
бував на даній посаді з 07.03.2013 р. по 09.03.2016 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено в зв'язку із закінченням терміну повноважень та поданої
заяви на звільнення члена Правління Пісоцьку Ольгу Романівну. Фізична
особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на даній
посаді з 07.03.2013 р. по 09.03.2016 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови Правління емітента Худобу Ігора Івано-
вича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
10,21%.  Інші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності -
Голова Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної
судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- призначено на посаду члена Правління емітента Кирика Ярослава
Миколайовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональ-
них паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності - випалювач
вапна ПрАТ "Силікат". Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини немає.

- призначено на посаду члена Правління емітента Костика Володими-
ра Володимировича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Інші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності - за-
відуючий складом ПрАТ "Силікат". Призначено терміном на 3 роки. Непо-
гашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

2. Голова Правління Худоба І.І. 09.03.2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

"КОНКОРД"
(далі по тексту - банк), місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ,

вул. Артема, 94 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол
від 25.02.2016) повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року о 16.00 годині за місцезна-
ходженням банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх, кім-
ната №2. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 15 квітня
2016 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту. 
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2016 рік.
5. Затвердження висновку аудиторської фірми.
6. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2015рік та за-

ходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Розподіл прибутку банку отриманого у 2015році.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розмі-

ру річних дивідендів.
9. Про зміну місцезнаходження банку.
10. Внесення змін до статуту банку та затвердження його в новій ре-

дакції.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-

кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
15.04.2016 у річних загальних зборах  наглядовою радою призначена да-
та складання реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на
11.04.2016. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення
загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена
Миколаївна - корпоративний секретар банку. Телефон для довідок:  (0562)
31-04-38, 31-13-14  

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
банку (тис. грн)

*у цьому рядку сума дорівнює сумі: інших фінансових активів та інших
активів банку згідно статей балансу Банку з урахуванням рекласифікації
статей за попередній період та за вирахуванням суми майна, що перей-
шло у власність банку як заставодержателя (це є запаси);

**у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного по-
датку на прибуток , інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань
банку згідно статей балансу Банку з урахуванням рекласифікації статей
за попередній період.

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 315689 251540
Основні засоби 34590 27377
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3359 3 359
Сумарна дебіторська заборгованість* 26069 732
Грошові кошти та їх еквіваленти 52581 33304
Нерозподілений прибуток 1356 726
Власний капітал 164861 138505
Статутний капітал 155000 130000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання** 3387 13038
Чистий прибуток (збиток) 1 356 726
Середньорічна кількість акцій (шт.) 143014 130000

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 197 98

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства 

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МЕРКУРІЙ – V», місцезнаходження: 71504, Запорізька обл., місто Енерго-
дар, вул. Курчатова, буд. 16, кв. 120; код за ЄДРПОУ 33141790.

Директор ПРАТ «Меркурій-V» повідомляє, що чергові загальні збори ак-
ціонерів ПРАТ «Меркурій-V» відбудуться о 12.00 годині 15 квітня 
2016  року за адресою: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Ра-
дянська, буд. 20 (приміщення адміністрації)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 11.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та за-
твердження регламенту і порядку проведення зборів. 

2. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2015 р., прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора.

3. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 
2015  р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства у 2015 р.
6. Обрання Директора Товариства.
7. Обрання Ревізора Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності, (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2015 р.

попередній 
2014 р.

Усього активів 2042,4 2151,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1086,2 1428,1
Незавершені капітальні інвестиції 571,3 571,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 83,3 82,0
Сумарна дебіторська заборгованість 97,5 56,6

Грошові кошти та їх еквіваленти 198,9 8,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

417,3 228,3

Власний капітал 1456,0 1553,4
Статутний капітал 267,4 267,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 586,4 597,8
Чистий прибуток (збиток) 189,0 -344,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26740 26740
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

40 44

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде здійснюватись за міс-
цем їх проведення з 11.30 до 11.45 год. Для участі у зборах акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів 
- паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства. 
України

Акціонери чи їх представники під час підготовки до зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного зборів, за адресою: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Курчатова, буд. 16, кв. 120 у робочі дні тижня з 17.00 до 19.00 години, 
а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступ-
ник директора Шатравка Тетяна Іванівна. 

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного збо-
рів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості 
та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у 
строк до 26.03.2016 р. (включно), а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства - до 08 квітня 2016р.

Тел. для довідок (06139) 6-54-24  Директор Козаков М.Г.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕРКУРІЙ–V»

Публічне акціонерне товариство «Київуніверсал» (код ЄДРПОУ 
20571503, адреса місцезнаходження: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київ-
ська, 21) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 19 квітня 2016 року за адресою: Київська обл., м. Вишне-
ве, вул. вул. Київська, 21, актова зала. Реєстрація акціонерів відбудеться 
з 14-30 до 15-00 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів 
о 15-00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах, 13 квітня 2016 року.

Порядок денний 
(порядок питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження складу 
лічильної комісії загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

3. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2015 року. Прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт ревізійної комісії товариства за підсумками 2015 року. Прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту, результати діяльності та балансу Товари-
ства за 2015 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2015 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з 
публічного на приватне.

8. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, пов’язаних з 
необхідністю приведення його у відповідність до вимог законодавства, 
шляхом викладення його у новій редакції.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна озна-
йомиться за місцезнаходженням товариства: Київська обл., м. Вишневе, 
вул. Київська, 21, приймальня, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 
10.00 до 16.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів 
(до початку зборів) у відповідальної особи – менеджера по економіці 
Олійника В.М.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – доручення, оформ-
лене у встановленому порядку.

Довідки за телефонами: (044) 495-03-03, (04598) 5-04-96, ПАТ «Київ-
універсал» (Емітент).

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 43136 32043
Основні засоби ти інвестиційна 
нерухомість

25526 24724

Нематеріальні активи 13149 -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 755 674
Відстрочені податкові активи - 37
Сумарна дебіторська заборгованість 3596 6585
Грошові кошти та їх еквіваленти 110 23
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 42801 31614
Статутний капітал 14118 14118
Довгострокові зобов’язання 96 85
Поточні зобов’язання 239 344
Чистий прибуток (збиток) -1962 -840
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32833621 23429352
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

35 37

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВУНІВЕРСАЛ»
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Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (місцез-
находження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34) повідом-
ляє, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Прикарпаттяобленерго» відбудуться 13 квітня 2016 року о 12 год. 30 хв. 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал). 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 
13 квітня 2016 року з 11 год 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцем проведення 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 07 квітня 2016 року (станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення загальних зборів).

Порядок денний:
1. Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних збо-

рів акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік 
та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2015 році. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік. 

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Прикарпаттяобленер-
го» за 2015 рік. 

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році та затвердження плану розподі-
лу прибутку на 2016 рік. 

7. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом 
викладення його у новій редакції. 

8. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Прикарпаттяобл-
енерго» шляхом викладення їх у новій редакції.

9. Про внесення змін до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленер-
го» шляхом викладення їх у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2015

попередній 
2014

Усього активів 1645328 1571961
Основні засоби 1233132 1230891
Довгострокові фінансові інвестиції 145986 88924
Запаси 20159 18190
Сумарна дебіторська заборгованість 88780 111478
Грошові кошти та їх еквіваленти 2448 2562

Нерозподілений прибуток 484297 368224
Власний капітал 1394637 1280192
Статутний капітал 25909 25909
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 250691 291769
Чистий прибуток (збиток) 107953 36106
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103635500 103635500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2995 3149
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам Товариства необхідно 

мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доку-
мент, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі 
представника акціонера - також документів, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з 14 березня 2016 року за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час 
(з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) у кімнаті переговорів 
№ 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для 
ознайомлення акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим за-
питом, у якому обов’язково зазначаються: найменування акціонера – юри-
дичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, 
кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайом-
лення, дата ознайомлення. Акціонер зобов’язаний підтвердити свій статус 
випискою з рахунку у цінних паперах, виданою депозитарною установою не 
раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Костюк В.В. 

За довідками звертатись за телефоном: (0342) 59-43-07, контактна осо-
ба Романюк М.Д.

Звертаємо увагу, що цінні папери акціонерів, які не уклали з депозитарною 
установою - ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на 
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загаль-
них зборах акціонерів. Такі акціонери мають право бути присутніми на загальних 
зборах без права голосування з питань порядку денного.

Скасування обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні 
кворуму та при голосуванні на загальних зборах здійснюється депозитарною 
установою протягом одного робочого дня після укладення акціонером з депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНО-

ЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ» ( ПрАТ «ТЕХНОВИБУХ» )
повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів 

відбудуться 10 квітня 2016 р. о 17.00. годині
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають право на 

участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складеному 
станом на 10.04.2016р., проводитиметься з 16.00. години 10.04.2016р. за 

адресою: м. Київ, вул.Салютна,13, к.75.
Порядок денний

1. Звіт Голови правління про результати діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХ-
НОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ» ( ПрАТ «ТЕХНОВИБУХ» ) за 2015 рік.

2. Звіт Голови ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХО-
ВИХ РОБІТ» ( ПрАТ «ТЕХНОВИБУХ» ) за 2015 рік.

3. Затвердження фінансових річних звітів та балансів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА 
ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ» ( ПрАТ «ТЕХНОВИБУХ» ) за 2015 рік.

4. Про план розвитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РО-
БІТ» ( ПрАТ «ТЕХНОВИБУХ» ) на 2016 рік (Доповідь Голови правління)

5. Прийняття рішення щодо нарахування (визначення суми) та розподі-
лу дивідендів між акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ 
РОБІТ» ( ПрАТ «ТЕХНОВИБУХ» ) за 2015 рік.

6. Прийняття рішення про надання поворотної фінансової допомоги 

працівникам та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РО-
БІТ» ( ПрАТ «ТЕХНОВИБУХ» ) у 2016 році за наявності коштів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника період
2015 р. 2014 р.

Усього активів 64157 48370
Основні засоби ( залишкова вартість ) 11499 10652
Довгострокові фінансові інвестиції 6 6
Запаси 3640 3013
Сумарна дебіторська заборгованість 27040 28334
Грошові кошти та їх еквіваленти 16755 2661
Нерозподілений прибуток 42396 30385
Власний капітал 42653 30642
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 21504 17728
Чистий прибуток (збиток) 22773 10930
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 122

Голова правління  В.С. Прокопенко
Телефон для довідок: 585-11-08, 585-11-06
Правління
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "СИЛІКАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20774011
3. Місцезнаходження: Україна, 81076, Львівська область, Яворівський

район, с. Страдч
4. Міжміський код, телефон та факс: (0259) 3-32-23, 3-32-23
5. Електронна поштова адреса: sylikat@emitents.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://sylikat.emitents.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення засідання Наглядової ради емітента від 09.03.2016 ро-
ку (Протокол № 1/16) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а
саме:

- звільнено в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голову Прав-
ління Худобу Ігора Івановича. Фізична особа не надала згоди на розкрит-
тя персональних паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента в розмірі 10,21%. Перебував на даній посаді з 07.03.2013 р. по
09.03.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. 

- звільнено в зв'язку із закінченням терміну повноважень та поданої
заяви на звільнення члена Правління Гавронського Стефана Володими-
ровича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних пас-
портних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пере-
бував на даній посаді з 07.03.2013 р. по 09.03.2016 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено в зв'язку із закінченням терміну повноважень та поданої
заяви на звільнення члена Правління Пісоцьку Ольгу Романівну. Фізична
особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на даній
посаді з 07.03.2013 р. по 09.03.2016 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови Правління емітента Худобу Ігора Івано-
вича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспор-
тних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
10,21%.  Інші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності -
Голова Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної
судимості за посадові та корисливі злочини немає.

- призначено на посаду члена Правління емітента Кирика Ярослава
Миколайовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональ-
них паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності - випалювач
вапна ПрАТ "Силікат". Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини немає.

- призначено на посаду члена Правління емітента Костика Володими-
ра Володимировича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Інші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності - за-
відуючий складом ПрАТ "Силікат". Призначено терміном на 3 роки. Непо-
гашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

2. Голова Правління Худоба І.І. 09.03.2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

"КОНКОРД"
(далі по тексту - банк), місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ,

вул. Артема, 94 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол
від 25.02.2016) повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року о 16.00 годині за місцезна-
ходженням банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх, кім-
ната №2. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 15 квітня
2016 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту. 
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2016 рік.
5. Затвердження висновку аудиторської фірми.
6. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2015рік та за-

ходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Розподіл прибутку банку отриманого у 2015році.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розмі-

ру річних дивідендів.
9. Про зміну місцезнаходження банку.
10. Внесення змін до статуту банку та затвердження його в новій ре-

дакції.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-

кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
15.04.2016 у річних загальних зборах  наглядовою радою призначена да-
та складання реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на
11.04.2016. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення
загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена
Миколаївна - корпоративний секретар банку. Телефон для довідок:  (0562)
31-04-38, 31-13-14  

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
банку (тис. грн)

*у цьому рядку сума дорівнює сумі: інших фінансових активів та інших
активів банку згідно статей балансу Банку з урахуванням рекласифікації
статей за попередній період та за вирахуванням суми майна, що перей-
шло у власність банку як заставодержателя (це є запаси);

**у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного по-
датку на прибуток , інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань
банку згідно статей балансу Банку з урахуванням рекласифікації статей
за попередній період.

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 315689 251540
Основні засоби 34590 27377
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3359 3 359
Сумарна дебіторська заборгованість* 26069 732
Грошові кошти та їх еквіваленти 52581 33304
Нерозподілений прибуток 1356 726
Власний капітал 164861 138505
Статутний капітал 155000 130000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання** 3387 13038
Чистий прибуток (збиток) 1 356 726
Середньорічна кількість акцій (шт.) 143014 130000

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 197 98

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТО-

ВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА "ДНІПРООБЛОПТТОРГ"
Наглядова рада ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" (далі Товариство)

ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців 01880993, місцезнаходження якого: 49041, м.
Дніпропетровськ,  проспект Праці, буд. 9, повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської
діяльності ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" за 2015 рік, які відбудуться: 11
квітня 2016 року о 10-00 за адресою: 49041, м. Дніпропетровськ, прос-
пект Праці, буд. 9, кабінет Генерального директора.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

візора Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-

ня його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвер-

дження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники  фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

Реєстрація акціонерів  (їх представників)  для  участі  в  загальних
зборах  буде проводиться  за  адресою  проведення  зборів   11 квітня
2016 року  з  9-30  до  9-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність
на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, офор-
млену згідно з вимогами чинного законодавства. Пропозиції акціонерів
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів,
вносяться відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товарис-
тва". Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 05 квітня 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в кабінеті Генераль-
ного директора з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів -
за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення
з документами - Генеральний директор ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг"
Богоявленська Лариса Григорівна. Телефони  для  довідок:  (0562) 31-07-
51; 38-69-33

Наглядова рада ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг"

До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧ-
НИЙ  ЗАВОД ІМЕНІ 1-ГО ТРАВНЯ"

Наглядова рада ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" (далі Товариство) іденти-
фікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців 00292853, місцезнаходження якого: 51600, Дніпро-
петровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, буд. 187 А, по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результа-
там фінансово-господарської діяльності ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" за
2015 рік, які відбудуться: 22 квітня 2016 року об 11-30 за адресою:
51600, Дніпропетровська  обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Петровс-
ького, буд. 187 А, актовий зал.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Ревізійної комісії Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-

ня його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвер-

дження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводиться за  адресою проведення  зборів 22 квітня 2016 року  з
10-45 до 11-20. 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. Пропозиції акціонерів щодо питань,
включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, вносяться
відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Дата
складання переліку акціонерів, які мафють право на участь у загальних
зборах - 18 квітня 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства в робочі дні в приймальній Голови Прав-
ління з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів - за місцем
їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з докумен-
тами - головний бухгалтер ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" Салогуб Катерина
Володимирівна. Телефони  для  довідок: (0562) 3-21-30; (0562) 38-69-33.

Наглядова рада ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня"

Найменування  показника Період
2015  рік 2014  рік

Усього  активів 17999 15270,2
Основні засоби 13870,7 14413,6
Сумарна дебіторська заборгованість 314 525,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 0,6
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) -4441,2 -4463,7
Власний  капітал 34,8 -68,7
Статутний  капітал 2840 2840
Поточні  зобов’язання 17964,2 15338,9
Чистий  прибуток (збиток) 22,5 -2208,8
Середньорічна кількість акцій (штук) 56800835 56800835
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 3 3

Найменування  показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього  активів 47992 37000
Основні  засоби 7459 6052
Запаси 13478 7239
Сумарна  дебіторська  заборгованість 4749 2477
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 1321 271
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 9184 9447
Власний  капітал 16155 15892
Статутний  капітал 80 80
Поточні  зобов’язання 31837 21108
Чистий  прибуток (збиток) 208 -2861
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 75952 75952
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 247 183

код за ЄДРПОУ (00906108), місцезнаходження згідно з реєстраційними до-
кументами: 68800 Одеська область, м. Рені, вул. 28 Червня буд. 323, повідом-
ляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 25 
квітня 2016 року об 10.00 за місцезнаходженням товариства 68800 Одеська 
область, м. Рені, вул. 28 Червня 323 ( актова зала підприємства).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту голови правління товариства про підсумки фінансово  – 

господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту голови правління.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства у 
2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду акту ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 р., затвер-
дження порядку ( покриття ) збитку за підсумками роботи у 2015 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради у зв’язку із закінченням строку повноважень.

8. Визначення кількісного складу наглядової ради. Обрання членів на-
глядової ради.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами наглядової ради. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії у зв’язку з закінченням сроку повноважень.

11. Обрання членів ревізійної комісії.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів що укладатимуть-

ся з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважеється на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами ревізійної комісії.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» 
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13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів правління у 
зв’язку з закінченням сроку повноважень.

14. Обрання голови та членів правління.
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться в день 

та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.00 відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 
24 годину 19.04.2016 року у порядку встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам або їх представникам необхідно при собі 
мати : 

- акціонеру – документ, що посвідчує особу ( паспорт )
- представнику ( довіреній особі – документ, що посвідчує особу ( пас-

порт ) та довіреність на право участі у річних зборах та голосування заві-
рену у порядку, передбаченому законодавством, для керівника юридичної 
особи – паспорт і документ про призначення на посаду ).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою 68800 м. Рені Одесь-
ка обл. вул. 28 Червня 323. кабінет гл. бухгалтера у понеділок, середу, чет-
вер з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами  –  
гл. бухгалтер Вітушкіна Наталя Павлівна. Тел. 048-40-4-43-77. 

Письмові пропозиції що до порядку денного зборів надаються не пізніше 
20 днів до дати проведення зборів. 

Наглядова Рада.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї
ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ( тис. грн. )

Найменування показника період період
2015 2014

 Усього активів  1446  1516
 Основні засоби  1426  1508
 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
 Запаси  -  -
 Сумарна дебіторська заборгованність  15  8
 Грошові кошти та їх еквіваленти  5  -
 Нерозподілений прибуток / збиток /  ( 1207 )  ( 1135 )
 Власний капітал  1435  1507
 Статутний капітал  29  29
 Довгострокові зобов’язання  -  -
 Поточні зобов’язання  11  9
 Чистий прибуток ( збиток )  (72)  (81)
 Середньорічна кількість акцій / шт. /  115101  115101
 Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року / шт. /

 -  -

 Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
року 

 -  -

 Чисельність працівників на кінець 
періоду / осіб /

 5  4

Голова правління  Воронов С.С.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 13
2. ПРАТ АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС» 4
3. ПАТ АКЦІОНЕРНО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 15
4. ПАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 10
5. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 5
6. ПАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 1-ГО ТРАВНЯ 15
7. ПРАТ ВІТЯЗЬ 13
8. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 9
9. ПАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 6

10. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ 17
11. ПАТ ЗАПОРІЖАВТОТРАНС 10
12. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 3
13. ПАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 16
14. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ 12
15. ПРАТ КОМБІКОРМ 9
16. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 11
17. ПРАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 2
18. ВАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 12
19. ПАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 14
20. ПРАТ МЕРКУРІЙ-V 16
21. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 14
22. ПАТ ОКСІ БАНК 3
23. ПАТ ОЛЕВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 7
24. ПРАТ ОМЕГА 11
25. ПРАТ ПЕТРОІМПЕКС 6
26. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 2
27. ПАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 17
28. ПАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН» 9
29. ПРАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 19
30. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» 7
31. ПАТ РЕЙЛ 5
32. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 18
33. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 7
34. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА» 8
35. ПРАТ СИЛІКАТ 18
36. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 13
37. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» 18
38. ПРАТ ТУРБОТА 2
39. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 6
40. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК» 4
41. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 1
42. ПАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 8
43. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА «М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 8
44. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 10
45. ПАТ ШВЕЯ 1
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16056
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
09.03.2016 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

УВАГА!
Нові тарифи на послуги з публікації  

у бюлетені «Відомості НКЦПФР», які набирають чинності  
з 10 березня 2016 року 

Розмір публікації  
від формату А4

Вартість, грн  
(з ПДВ)*

1/1 3090

1/2 1680

1/3 1218

1/4 936

1/6 750

1/8 585

1/16 345

1/32 240

* прайсова вартість публікації включає вартість одного примірника 
Видання до кожного наданого Замовником оголошення.


