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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«18» лютого 2016 р.  м. Київ  №180

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) 
ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВ-
ЛЯЮЧА КОМПАНІЯ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку відповідно до Закону України «Про 
тимчасові заходи на період проведення антитерористич-
ної операції» (далі – Закон) та Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку (рин-
ку цінних паперів) – діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми), затверджених рішенням Національної комісії з цін-

них паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року 
№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, (зі змінами),
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
ВИРІШИЛА:

1. Видати з дати закінчення антитерористичної опера-
ції ( у значенні Закону) або з дати внесення змін до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців щодо зміни місцезнаходження ліцензію 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕ-
УКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» (83050, МІСТО 
ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, БУДИ-
НОК 48 «Б», ідентифікаційний код юридичної особи 
33340559).

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (Симонен ко О.М.) 
забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного 
реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 180, 181 від 18.02.2016 р.
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«18» лютого 2016 р.  м. Київ  №181

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) 
ТОВ «КУА «ПРОФІТ КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ КАПІ-
ТАЛ» до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на видачу ліцензії на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (зі змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ПРОФІТ КАПІТАЛ» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, будинок 26, офіс 620, ідентифікаційний код юридич-
ної особи 39914436).

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.М.) 
забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного 
реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акта –
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

«Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за 
Національною рейтинговою шкалою»

1. Вид та назва регуляторного 
акта

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвер-
дження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтинго-
вої оцінки за Національною рейтинговою шкалою» (далі – Рішення).

2. Назва виконавця заходів з 
відстеження

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

3. Цілі прийняття акта Цілями державного регулювання, які поставлені при прийнятті Рішення є:
1) уніфікація нормативно-правових актів НКЦПФР та застосування термінології, 
визначеної актами ЄС;
2) удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств в частині роз-
криття ними інформації про свою діяльність;
3) захист прав інвесторів та запобігання порушень на ринку цінних паперів, шляхом:
встановлення вимог щодо необхідності рейтинговим агентствам визначати по-
рядок проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповід-
ності ознакам фіктивності;
розширення переліку підстав для прийняття рішення НКЦПФР про виключення 
уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру уповноважених 
рейтингових агентств.

4. Строк виконання заходів з 
відстеження

Після реєстрації регуляторного акта в Міністерстві юстиції України до дня на-
брання чинності цим регуляторним актом

5. Тип відстеження (базове, 
повторне або періодичне)

Базове

6. Методи одержання результатів 
відстеження

Після опублікування в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР повідомлення 
про оприлюднення шляхом збору пропозицій та зауважень від фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань, та їх подальшого аналізу.
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7. Дані та припущення, на основі 
яких відстежувалася результа-
тивність, а також способи 
одержання даних

Пропозиції, що надходили за результатами опублікування в офіційних друкова-
них виданнях НКЦПФР повідомлення про оприлюднення проекту Рішення, пере-
важно враховані.

8. Кількісні та якісні значення 
показників результативності 
акта

Якісними показниками результативності акта можуть бути:
1) удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств в частині роз-
криття ними інформації про свою діяльність.
2) захист прав інвесторів та запобігання порушень на ринку цінних паперів, шля-
хом:
- встановлення вимог щодо необхідності рейтинговим агентствам визначати по-
рядок проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповід-
ності ознакам фіктивності;
- розширення переліку підстав для прийняття рішення НКЦПФР про виключення 
уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру уповноважених 
рейтингових агентств.
Кількісні показники результативності, вигод та витрат від прийняття регуляторно-
го акту оцінити неможливо, оскільки його норми прямо не впливають на фінансо-
ві результати господарської діяльності учасників ринку цінних паперів.

9. Оцінка результатів реалізації 
регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Під час проведення заходів з базового відстеження результативності регулятор-
ного акта пропозиції, що надійшли, було враховано. Цілі державного регулюван-
ня досягнуто повністю.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Змін до Положення про встановлення 
ознак фіктивності емітентів цінних паперів та 

включення таких емітентів до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) від 11.02.2016 № 157 
було схвалено проект рішення «Про затвердження Змін 
до Положення про встановлення ознак фіктивності емі-
тентів цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» (далі – 
Проект), який розроблено відповідно до підпункту 170.2.6 
пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу 
України, пунктів 3710 та 3711 частини другої статті 7, 
пунктів 51 та 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою 
удосконалення порядку встановлення ознак фіктивності 
емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Проект передбачає внесення змін до кола осіб, на 
яких не поширюється дія Положення; змін до змісту 
ознак фіктивності емітентів, а саме встановлення окре-
мо ознак фіктивності для небанківських фінансових уста-
нов, зокрема, страховиків; встановлення додатково озна-
ки фіктивності для емітентів цільових облігацій; внесення 
зміни до порядку оформлення та оприлюднення рішення 
про включення емітента до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.
nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить десять робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКцПФР

НКцПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами і доповненнями), та відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Ауріта» (36020, Полтав-
ська область, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40, 
код за ЄДРПОУ: 30732474) на скасування реєстрації 
випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства в ТОВ «Ауріта-Полтава», скасовано реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Ауріта». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Ауріта» від 26 січня 
2011 року №14/16/1/11, видане 05 липня 2011 року Пол-
тавським територіальним управлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження №34-КФ-С-А від 18 лютого 
2016 року.

*   *   *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, п. 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організа-
цій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 груд-
ня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Київторгремпроект» (код за ЄДРПОУ: 05482110, 
01001, м. Київ, пров. Музейний, 8-А) на скасування ре-
єстрації випуску облігацій серії А у зв’язку з погашен-

ням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
серії А ТОВ «Київторг ремпроект». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «Київторгремпроект» 
від 04.12.2015 №143/2/2015-з, видане Національною 
комісією з цінних паперів та  фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 17-КФ-С-О від 18 лютого 
2016 року.

18.02.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОСТ- ІНВЕСТ" 

(код ЄДРПОУ 21674760, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 24.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4
поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 12.20. Час початку реєстрації акціонерів
11.30; Час закінчення реєстрації акціонерів 12.20.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження звіту виконавчого органу. 
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора). 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради.
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора).
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом. 

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань Посадо-
ва особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Гене-
ральний директор - Кулієва Світлана Сергіївна, тел. (056) 789-52-88. Також
розкриваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 09.02.2016р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний директор С.С.Кулієва 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 2857485 111641
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 44662 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 12801
Нерозподілений прибуток 84 7
Власний капітал 2857147 101503
Статутний капітал 99000 99000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 338 10134
Чистий прибуток 81 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99000000 99000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 7

ПОВІДОМЛЕННЯ про доповнення до порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства 

«Васильківська фірма «Екогазсервіс»
(Код за ЄДРПОУ 13706150)

Місцезнаходження: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, 
вул. Залізнична,168

Повідомляємо своїх акціонерів, що порядок денний річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства, опублікованого в Бюлетені «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 22 від 
03.02.2016 року, проведення яких заплановано на 03 березня 2016 року о 
14.00, за адресою: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, 

вул. Залізнична, 168, актовий зал, відповідно до рішення Комісії з при-
пинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Еко-
газсервіс», Протокол № 3 від 09 лютого 2016 року, доповнено наступними 
питаннями:

ПОРЯДОК ДЕННИй:
20. Про відмову розгляду Постанови вх. № 01/01/424/ПП від 

10.02.2016 року та Листа вх. № 04/01/408 від 10.02.2016. Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку в зв’язку з процесом скасування 
реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Екогазсервіс».

Комісія з припинення ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» 

ВІДКРИТЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС»



№34, 19 лютого 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИй 
ФІНАНСОВИй АЛЬЯНС» 

код за ЄДР 32374372
місцезнаходження 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2

Повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше 
відсотків простих акцій Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» скликаються поза-
чергові загальні збори ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ 
АЛЬЯНС».

ТОВ «Сервіс Груп 2012» володіє 359 292 (триста п’ятдесят дев’ять тисяч 
двісті дев’яносто дві) простих іменних акцій ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІ-
НАНСОВИЙ АЛЬЯНС», що складає 24,5 % статутного капіталу товариства.

03 лютого 2016 р. ТОВ «Сервіс Груп 2012» на підставі ст. 47 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» звернулося до виконавчого органу (Прав-
ління) ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» з письмовою ви-
могою про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

У встановлений Законом строк Наглядова рада не прийняла рішення 
про скликання позачергових загальних зборів товариства. 

Відповідно до ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» у 
разі якщо протягом встановленого строку наглядова рада не прийняла рі-
шення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товари-
ства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. 

Повідомляємо, що 23 березня 2016 р. о 10 годині відбудуться поза-
чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» з на-
ступним порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встанов-
лення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення 
порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «СК «УКРА-
ЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС».

3. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «СК «УКРАЇН-
СЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС». 

4. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ 

ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС».
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-

нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами 
Наглядової ради.

6. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІ-
НАНСОВИЙ АЛЬЯНС» .

7. Обрання Ревізора ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ 
АЛЬЯНС». 

8. Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ 
ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» та затвердження його нової редакції.

9. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІ-
НАНСОВИЙ АЛЬЯНС» та/або затвердження їх у новій редакції. 

10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «СК 
«УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» та/або затвердження його у но-
вій редакції.

11. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСО-
ВИЙ АЛЬЯНС»

12. Про визначення уповноваженої особи ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ 
ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС», якій надаються повноваження щодо здійснення 
персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними збора-
ми акціонерів рішення, проведення реєстрації змін до Статуту.

13. Прийняття рішення про вчинення правочинів.
14. Припинення повноважень лічильної комісії.
Збори відбудуться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3, кабі-

нет 110.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 23.03.2016 р. з 9.00 год. до 

10.00 год. за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах — станом на 24 годину 17 березня 2016 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-

ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену від-
повідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань 
порядку денного у Директора ТОВ «Сервіс Груп 2012» Бучаєва Сайд-Магомед 
Мусаєвича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ТОВ «Сервіс Груп 
2012», в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: +38 044 359 05 05.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОСТ- ІНВЕСТ" 

(код ЄДРПОУ 21674760, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 24.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4
поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 12.20. Час початку реєстрації акціонерів
11.30; Час закінчення реєстрації акціонерів 12.20.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження звіту виконавчого органу. 
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора). 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради.
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора).
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом. 

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань Посадо-
ва особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Гене-
ральний директор - Кулієва Світлана Сергіївна, тел. (056) 789-52-88. Також
розкриваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 09.02.2016р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний директор С.С.Кулієва 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 2857485 111641
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 44662 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 12801
Нерозподілений прибуток 84 7
Власний капітал 2857147 101503
Статутний капітал 99000 99000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 338 10134
Чистий прибуток 81 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99000000 99000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 7

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАВО ТДМ»
(код за ЄДРПОУ: 31605015, місцезнаходження: 01004, м. Київ, 

вул. Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А) повідомляє, про про-
ведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 берез-
ня 2016 року о 14-00 у кабінеті директора за адресою: м. Київ, 
вул. Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 15 березня 2016 року. 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 13.00 до 
13.45 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам 
(учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати докумен-
ти, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен 
мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

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

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Затвердження порядку денного і регламенту роботи Загальних збо-
рів акціонерів.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямів діяльнос-
ті акціонерного товариства на 2016р.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2015 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитку товариства за підсумками роботи 
ПрАТ «Браво ТДМ» за 2015 рік, розміру річних дивідендів.

6. Про припинення повноважень Директора.
7. Обрання Директора. 
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового дого-

вору (контракту), що укладається з ним, встановлення розміру його вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з Директором.

9. Обрання Ревізора. 
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Льва 
Толстого/Володимирська, 11/61 літера А (бухгалтерія), а в день прове-
дення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Дирек-
тор — Болкісєва Вікторія Вікторівна. Пропозиції щодо Порядку денного 
Загальних зборів приймаються у кабінеті директора за адресою Товари-
ства: м. Київ, вул. Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А. Теле-
фон: (044) 235-86-74.

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

Найменування показника Період
попередній звітний

Усього активів 97,8 68,1
Основні засоби 59,8 53,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 14,2 11,1
Сумарна дебіторська заборгованість 13,4 1,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 2,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (131,5) (165,0)
Власний капітал 18,5 (15,0)
Статутний капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 79,3 83,1
Чистий прибуток (збиток) (12,7) (51,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 4

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законом. Директор Болкісєва В.В.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАВО ТДМ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №34, 19 лютого 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство по газопостачанню та 
газифiкацiї «Львiвгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 м. Львiв Золота, 42
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032) 259-11-01 (032) 259-11-01

5. Електронна поштова адреса volodymyr.sterniuk@lvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

lv.104.ua

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

II. Текст повідомлення
16.02.2016 року вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» отри-

мано перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 
повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товари-
ства, з якого ПАТ «Львiвгаз» дiзналось про те, що в акцiонера-
юридичної особи Приватне акцiонерне товариство «Газтек», 
мiсцезнаходження: 04116, Київська область, м. Київ, вул. М. Рабал-
ки, буд. 11, код ЄДРПОУ 31815603 збiльшилась кiлькiсть простих 
iменних акцiй ПАТ «Львiвгаз» i становить 848855 акцiй, що складає 
24,9560% вiд загальної кiлькостi акцiй. До змiни розмiру пакета акцiй, 
кiлькiсть акцiй становила 445686 штук, що складало 13,1030% вiд за-
гальної кiлькостi акцiй 

16.02.2016 року вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» отри-
мано перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 
повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товари-
ства, з якого ПАТ «Львiвгаз» дiзналось про те, що в акцiонера-
юридичної особи Приватне акцiонерне товариство «Ролюкс», 
мiсцезнаходження: 76018, Iвано-Франкiвська область, м. Iвано-
Франкiвськ, вул. Ленкавського, буд. 22, код ЄДРПОУ 33860328 змен-
шилась кiлькiсть простих iменних акцiй ПАТ «Львiвгаз» i становить 
0,0000 акцiй, що складає 0,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй. До 
змiни розмiру пакета акцiй, кiлькiсть акцiй становила 360604 штук, що 
складало 10,6016% вiд загальної кiлькостi акцiй 

16.02.2016 року вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» отри-
мано перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 
повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товари-
ства, з якого ПАТ «Львiвгаз» дiзналось про те, що в акцiонера-
юридичної особи Приватне акцiонерне товариство «Тернопромсервiс», 
мiсцезнаходження: 47728, Тернопiльська область, Тернопiльський ра-
йон, с. Острiв, вул. Промислова, буд. 9, код ЄДРПОУ 34041940 змен-
шилась кiлькiсть простих iменних акцiй ПАТ «Львiвгаз» i становить 
0,0000 акцiй, що складає 0,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй. До 
змiни розмiру пакета акцiй, кiлькiсть акцiй становила 360604 штук, що 
складало 10,6016% вiд загальної кiлькостi акцiй 

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 В.В. Зленко

Голова Правлiння 
ПАТ «Львiвгаз»

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М.П. 2016.02.17
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАцIЇ «ЛЬВIВГАЗ»

До уваги акціонерів ПрАТ «Світ друку»!
Наглядова рада ПрАТ «Світ друку» повідомляє про проведення за-

гальних зборів акціонерів, що відбудуться 22 березня 2016 року о 
16 год. 30 хв. за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, 
кабінет № 78).

Початок реєстрації акціонерів о 16 год.15 хв., закінчення реєстрації 
акціонерів о 16 год. 30 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 16 березня 2016 р.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних збо-
рів є паспорт, а для довірених осіб — паспорт та довіреність, яка 
оформлена згідно чинного законодавства. У разі неможливості при-
йняти участь у роботі загальних зборів особисто, просимо оформити 
довіреність на Вашого представника, посвідчену депозитарієм, збері-
гачем, нотаріусом, та іншими посадовими особами, які вчиняють нота-
ріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки 
до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в 
офісі Товариства за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 з дати 
отримання повідомлення до 21 березня 2016 р. включно, у робочі дні. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — генеральний директор Чеславський Андрій Леонідович.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів. 
2. Про затвердження звітів Наглядової ради, Генерального дирек-

тора та ревізійної комісії Товариства за підсумками господарської ді-
яльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками 
розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора, ревізійної 
комісії.

3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
4. Про використання прибутків за підсумками господарської діяль-

ності Товариства за 2015 рік.
5. Про обрання органів управління та контролю ПрАТ «Світ друку» 

(Наглядової ради, Генерального директора, Ревізійної комісії).

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, Генеральним директором. Обрання осіб, уповноважених акціо-
нерами, підписувати договори з членами Наглядової ради, Генераль-
ним директором.

7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийнят-
тя цього рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 151.3 222.5
Основні засоби 45.8 50.5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 30.5 46.3
Сумарна дебіторська заборгованість 15.5 82.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 43.9 29.7
Нерозподілений прибуток 1.1 73.3
Власний капітал 82.1 154.3
Статутний капітал 65 65
Довгострокові зобов‘язання
Поточні зобов‘язання 69.2 68.2
Чистий прибуток (збиток) -71.1 -114.2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65000 65000
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 9

Довідки за телефоном: (032) 294 91 16, 294 91 13

Наглядова рада ПрАТ «Світ друку»

ПрАТ «СВІТ ДРУКУ»
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Шановні акціонери АТ «МОТОР СІЧ»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ» (надалі — 

Товариство) повідомляє про проведення 24 березня 2016 року за-
гальних зборів за адресою: Україна, м. Запоріжжя, просп. Мото-
робудівників, 15, конференц-зал. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2015 рік. Затвер-

дження звіту наглядової ради Товариства. 
3. Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» у 2015 році, основні на-

прямки виробничої та фінансово-економічної діяльності Товариства у 
2016 році. Затвердження річного звіту Товариства. 

4. Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії 
Товариства. 

5. Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок 
прибутку, розподіл прибутку за підсумками 2015 року. Формування ці-
льових фондів за планом на 2016 рік. 

6. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «МОТОР СІЧ» та ор-
ганізаційної структури Товариства. 

7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори 
АТ  «МОТОР СІЧ».

8. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду 
АТ  «МОТОР СІЧ».

Початок роботи загальних зборів — 14:00.
Реєстрація учасників загальних зборів — 24 березня 2016 року з 

10:00 до 12:00 за місцем проведення загальних зборів. 
При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників 

акціонерів — документи, що підтверджують їх повноваження. Представ-
ники юридичних осіб, які діють на підставі довіреності, надають докумен-
ти, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність. 

З матеріалами з питань порядку денного акціонери мають можли-
вість ознайомитися за адресою: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. 
Омельченка, 21, каб.207. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, — голова наглядової ради Ма-
лиш А.М.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, — 18 березня 2016 року.

Телефони для довідок: (061) 720-49-88, 720-42-16.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності АТ «Мотор Січ» (тис. грн.)

(попередні дані)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 20 747 778 16 031 806
Основні засоби 5 632 532 4 958 104
Довгострокові фінансові інвестиції 170 799 207 632
Запаси 10 246 349 6 816 377
Сумарна дебіторска заборгованість 2 714 505 2 499 007
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 239 656 818 198
Нерозподілений прибуток 13 562 718 9 942 496
Власний капітал 14 709 759 10 942 287
Статутний капітал 280 529 280 529
Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

1 215 822 1 796 467

Поточні зобов’язання і забезпечення 4 822 217 3 293 053
Чистий прибуток (збиток) 3 670 093 1 547 443
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 077 990 2 077 990
Кількість власних акцій, викуплений 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 215 26 748

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА» (місцезнахо-

дження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 27-
го партз’їзду, 10, далі — Товариство) повідомляє про скликання черго-
вих Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2016 року о 
10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз’їзду, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік, 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2015рік, прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту (висновків).
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 

зборах буде здійснюватися 07 квітня 2016 року за місцем їх проведен-
ня з 09.00 до 09.45 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно 
з переліком акціонерів, які мають право на участь у чергових Загаль-
них зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України, станом на 01.04.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а для представників, також належним чином оформле-
ну довіреність.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (доку-
ментами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го Загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) в робочі дні з по-
неділка по п’ятницю (включаючи день проведення зборів) за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз’їзду, 10, адміністративний корпус шля-

хом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з мате-
ріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Голова правління Товариства Сьо-
мін Ігор Михайлович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) за 2015 рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 164160 144519
Основні засоби 81383 73354
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 45125 33419
Сумарна дебіторська заборгованість 18417 20332
Грошові кошти та їх еквіваленти 4777 4313
Нерозподілений прибуток 50883 34068
Власний капітал 152403 135588
Статутний капітал 101325 101325
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9475 3127
Чистий прибуток (збиток) 16815 2235
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 650 000 9 650 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

168 166

Телефон для довідок: (056) 493-66-30 
Наглядова рада ПАТ «НАДЄЖДА»

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА»
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Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Залізничні шляхи» (місцезнаходження товариства 
36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3) повідомляє, що чергові Загаль-
ні збори акціонерів товариства відбудуться 25 березня 2016 року о 
12:00 за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімната 
№ 27-а. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах буде складено станом на 24 годину 21 березня 2016 року. 
Акціонери товариства, або їх представники за їх бажанням можуть 
ознайомитися з матеріалами (документами, проектами рішень) з пи-
тань порядку денного загальних зборів за адресою: 36011, м. Полта-
ва, вул. Шевченка, 3, кімната № 27, з 9:00 до 18:00 у робочі дні, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
товариства — Гусаренко Ю. Ю.. 

Реєстрація учасників відбудеться 25 березня 2016 року з 11.00 до 
11.45 за місцем проведення зборів. 

Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2015 рік.
2. Звіт Наглядової ради. 
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік .
5. Розподіл прибутку товариства за 2015 рік .
6. Попереднє схвалення укладення значних та незначних право-

чинів , які вчинятимуться товариством протягом не більш як 1 (одного) 
року з дня проведення даних Загальних зборів .

7. Схвалення значних та незначних правочинів , які були вчинені 
товариством продовж 2015 року .

Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу, 
а представникам юридичних осіб — довіреність на право участі та го-
лосування на зборах.

Телефон для довідок: (0532) 50-02-03.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний 

2015
Попередній

2014
Усього активів 240507 383041
Основні засоби 70 103
Довгострокові фінансові інвестиції 133950 292409
 Запаси - -
 Сумарна дебіторська заборгованість 86867 6115
Грошові кошти та їх еквіваленти 19427 82511
 Нерозподілений прибуток 26 145050
 Власний капітал 234390 304201
 Статутний капітал 21300 21300
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2630 5647
Чистий прибуток (збиток) 26 145050
Середньорічна кількість акцій (шт.) 426000 426000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 23

Голова правління 
ПрАТ СК «Залізничні шляхи»  В.В. Матковська

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні. 
Голова Правління ___________

(підпис) 
Матковська Вікторія 

Володимирівна
М. П. 17/02/16

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного това-
риства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товари-
ство «Агроінформсервіс» код ЄДРПОУ 00915219 Місцезнаходження то-
вариства : Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс» повідомляє ВАС, 

що 05 квітня 2016 року о 14 -00 за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, 
проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28) відбудуться загальні 
збори акціонерів Товариства.

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

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

діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2015 році, плановий розподіл прибутку 
на 2016 рік та їх затвердження.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься 05 квітня 2016 року з 12.30 по 13.45 год. за адресою: 
Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімна-
та 28).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 30 березня 2016 р.

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.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбувати-
меться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 04 квітня 
2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. по 17.00 год. (обі-
дня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 14038, м. Чер-
нігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28).

05 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами — Ди-
ректор Товариства — Осипенко Юрій Іванович.

Основні показники фінансово-госпосподарської діяльності
ПрАТ «Агроінформсервіс» (тис.грн.)

Найменування показника  Періоди
2015р. 2014 р.

Усього активів 307.8 325,5
Основні засоби 203.9 215.2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,9 1.9
Сумарна дебіторська заборгованість 33,1 36.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,2 5.5
Нерозподілений прибуток -74,7 -29,7
Власний капітал 201,5 246.5
Статутний капітал 56.9 56.9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 105,8  78.8
Чистий прибуток ( збиток ) -45,0  24,2
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 227484 227484
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду ( шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) / ,, / 8  10

Тел. для довідок (04622)34183  ПрАТ «Агроінформсервіс»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОІНФОРМСЕРВІС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКцІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз» (ідентифікаційний код 
05393145, місцезнаходження Товариства: 49000, Дніпропетровська область, 
місто Дніпропетровськ, проспект Газети «Прав да», 20) повідомляє, що чергові 
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного то варист ва «Дніпрометиз» 
(далі — ПАТ «Дніпрометиз» або Товариство) відбудуть ся 25 березня 2016р. о 
10.00 годині (за місце вим часом) за адресою: Україна, Дніпропетровська об-
ласть, місто Дніпропет ровськ, вулиця Краснозаводська, 1 (будівля заводсько-
го клубу), поверх 2, конференц-зал. Початок реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах — 25 березня 2016 року о 09.00 год., закінчення реєстра-
ції — 25 березня 2016 року о 09.45 год. за місцем проведення загальних зборів 
акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, — 21 березня 2016 року на 24.00 годину.
ПОРЯДОК ДЕННИй (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Дніпрометиз».

2. Обрання голови та секретаря загальних збо рів акціонерів ПАТ «Дні-
прометиз».

3. Затвердження регламенту проведення загаль них зборів акціонерів 
ПАТ «Дніпрометиз».

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за 2015  рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального дирек тора 
Товариства.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комі сії ПАТ «Дніпрометиз» за 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ре-
візійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Дніпрометиз», отриманих за резуль-

татами роботи Товариства у 2015 році.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Дніпрометиз» та затвердження його 

в новій редакції.
10. Делегування повноважень щодо підписання нової редакції Статуту 

ПАТ «Дніпрометиз» та визначення уповноваженої особи, відповідальної за 
реєстрацію Статуту в державних органах.

11. Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «Дніпрометиз» та за-
твердження їх в новій редакції.

12. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Дніпро-
метиз» та затвердження його в новій редакції.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голо-
ви та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голо-
ви та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».

17. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз». 
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

УВАГА!!! Відповідно до абз.2 п.10 ст.42 Закону України «Про депозитар-
ну систему» від 06.07.2012 р. № 5178-VI:

«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання 

чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною устано-
вою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного 
імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій 
рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні па-
пери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не вра-
ховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента». 

Від дати надіслання повідомлення про про ведення загальних зборів до 
дати прове дення загальних зборів акціонери мають мож ливість ознайомити-
ся з документами, необ хідними для прийняття рішень з питань по рядку ден-
ного, за місцезнаходженням ПАТ «Дніпрометиз» у робочі дні (з понеділка до 
п’ятниці), робочий час (з 14.00 до 16.00 год., у п’ятницю — з 14.00 до 15.00 
год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 20, будівля 
заводоуправ ління, 2-й поверх, юридичний відділ, к.209, тел.(056) 376-25-74, 
376-26-19. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з докумен тами, — генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз» Якушев 
Олександр Сергійович. Матеріали для ознайомлення надаються тільки на 
письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку 
ста тусу акціонера ПАТ «Дніпрометиз». Запит подається на ім’я генерального 
директора ПАТ «Дніпрометиз» за місцезнаходженням Товариства та повинен 
містити такі відомості: для фізичної особи — прізвище, ім’я, по-бать кові (за-
значаються повністю), реквізити пас порту (серія, номер, ким і коли виданий), 
міс це проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та кон-
тактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної осо-
би — повне найменування, іден тифікаційний код (для резидентів) або реєст-
раційний код в торговому (банківському, су довому) реєстрі країни реєстрації 
(для нере зидента), місцезнаходження, адресу для по штових відправлень та 
контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером 
Товариства, що його подає, або його уповноваженим представником (який 
повинен підтвердити свої повноваження від повідним документом). На запиті 
повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера — юридичної особи 
(за наявності) або зроблена примітка, що такий акціонер діє без печатки. 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а 
представникам акці онерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства України. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Дніпрометиз» (тис. грн.):

Найменування показника Період
Звітний 
(2015р.)

Попередній 
(2014р.)

Усього активів 513 578 476 827
Основні засоби 198 356 207 014
Довгострокові фінансові інвестиції 6 875 1 100
Запаси 43 526 52 597
Сумарна дебіторська заборгованість 178 297 178 297
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 380 33 510
Нерозподілений прибуток -78 466 -17 604
Власний капітал 87 195 147 334
Статутний капітал 83 480 83 480
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання 61 047 64 624
Чистий прибуток (збиток) -60 862 -95 040
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 226 200 1 226 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 700 706
З повагою, генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз» О.С. Якушев

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТИЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"РИНОК СIЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКОЇ ПРОДУКцIЇ 
"СТОЛИЧНИй"

2. Код за ЄДРПОУ 37145646
3. Місцезнаходження 01001 Київ Михайлiвська, 18-В, лiт. А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5997912
5. Електронна поштова адреса v.zabelin@kyivopt.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.kyivopt.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi Наказу №1-К вiд 11.01.16р. у вiдповiдностi до п.4 ст. 40 КЗпП 

України звільнити Чабак Наталiю Олександрiвну із посади головного бух-
галтера з 11.01.16р.

На підставі наказу № 2-К вiд 11.01.16р. призначити на посаду головного бух-
галтера Давиденко Людмилу Миколаївну (паспорт НК 148688 виданий Козе-
лецьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi). Часткою в статутному капі-
талі емітнета не володіє. До кримінальної відповідальності не притягалася.

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 Чумак Олексiй Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.01.12
(дата)
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До уваги акціонерів ПрАТ «Гал-ЕКСПО»!
Наглядова рада ПрАТ «Гал-ЕКСПО» повідомляє про проведення 

загальних зборів акціонерів, що відбудуться 22 березня 2016 року о 
15 год. 00 хв. за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, 
кабінет № 78).

Початок реєстрації акціонерів о 14 год.45 хв., закінчення реє-
страції акціонерів о 15 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 16 березня 2016 р.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних збо-
рів є паспорт, а для довірених осіб — паспорт та довіреність, яка 
оформлена згідно чинного законодавства. У разі неможливості прий-
няти участь у роботі загальних зборів особисто, просимо оформити 
довіреність на Вашого представника, посвідчену депозитарієм, збері-
гачем, нотаріусом, та іншими посадовими особами, які вчиняють нота-
ріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки 
до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в 
офісі Товариства за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, 
кабінет № 70), з дати отримання повідомлення до 21 березня 2016 р. 
включно, у робочі дні. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — головний юрисконсульт Дубик Олексан-
дра Владленівна.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів. 
2. Про затвердження звітів Наглядової ради, Правління та ревізій-

ної комісії Товариства за наслідками господарської діяльності Товари-
ства за 2015 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів На-
глядової ради, Правління та ревізійної комісії.

3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
4. Про використання прибутків за підсумками господарської діяль-

ності Товариства за 2015 рік.
5. Про обрання органів управління та контролю ПрАТ «Гал-ЕКСПО» 

(Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії).
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підпису-
вати договори з членами Наглядової ради, Правління.

7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийнят-
тя цього рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 1033,90 956,30
Основні засоби 203,30 189,90
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 19,00 9,60
Сумарна дебіторська заборгованість 288,90 119,50
Грошові кошти та їх еквіваленти 504,50 614,60
Нерозподілений прибуток 430,10 315,10
Власний капітал 805,10 690,10
Статутний капітал 300,00 300,00
Довгострокові зобов‘язання
Поточні зобов‘язання 228,80 266,20
Чистий прибуток (збиток) 227,60 112,60
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 30 000
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

----- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

----- -----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

30 30

Довідки за телефоном: (032) 294 91 13
Наглядова рада ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

ПрАТ «ГАЛ-ЕКСПО»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30674235)

Публічне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» 
повідомляє, що 22 березня 2016 року о 10:30 відбудуться чергові загальні 
збори акціонерів за адресою ПАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Що-
рса, б. 32-г, оф.8

Реєстрація акціонерів почнеться о 10:00 і закінчиться о 10:20.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде 

сформовано 16 березня 2016 р.
До порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:

1. Про обрання робочих органів.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-

вариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

глядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх під-
писання.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ре-

візійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх під-
писання.

15. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне то-
вариство, зміну найменування Товариства.

16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, 

Наглядову раду Товариства та Ревізійну комісію Товариства.
18. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження 

здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними 

зборами Товариства рішення.
Акціонери можуть ознайомитись зі всіма необхідними документами, що 

стосуються питань порядку денного за адресою Товариства: м. Київ, 
вул. Щорса, б. 32-г, оф. 8 з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09:00 до 
18:00, або надіслати запит про надання таких документів на ім’я Генераль-
ного директора Товариства.

Для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі 
документи, що посвідчують його особу. Представникам акціонерів треба 
також мати при собі документ, що підтверджує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 551 462 2 889 869
Основні засоби 581 342 484 312
Довгострокові фінансові інвестиції 39 39
Запаси 36 53
Сумарна дебіторська заборгованість 1 240 423 1 417 879
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 514 258 840
Нерозподілений прибуток (180 120) (164 273)
Власний капітал 1 374 996 1 405 522
Статутний капітал 1 321 601 1 321 601
Довгострокові зобов'язання 447 182 483 837
Поточні зобов'язання 728 751 1 000 396
Чистий прибуток (збиток) (23 387) 25 999
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13216010 13216010
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 14

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
19.02.2016 р. №34

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  П.В. Татарець

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»
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Приватне акціонерне товариство «Престиж груп» 
(код за ЄДРПОУ 33103761)

(місцезнаходження товариства: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) повідом-
ляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 21 березня 2016 року 
о 12 годині за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ластовського, 5, офіс 21.

ПОРЯДОК ДЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування)

чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Престиж груп»
1. Звіт Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2015 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Доповідь Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річних результатів діяльності та фінансової звітності 

Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
6. Обрання Президента Товариства.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись 

в день проведення зборів з 11.00 до 12.00 за місцем проведення Загальних 
зборів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам необхідно мати при собі 
документи, що посвідчують особу. Представникам акціонерів додатково 
необхідно мати доручення, оформлене відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих зборах акціонерів, буде складений за станом на 15 березня 2016 року. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства (01011, м. Київ, вул. Ластовського, 5, офіс 21) у робочі дні та у 
робочий час. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-

йомлення акціонерів з документами, — начальник Юридичного управління 
Титаренко М.В.

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

Найменування показника період
звітний
(2015 р.)

попередній
(2014 р.)

Усього активів  9527 8960
Основні засоби  5424 5876
Довгострокові фінансові інвестиції 1235 1235
Запаси 36 18
Сумарна дебіторська заборгованість  1275 1527
Грошові кошти та їх еквіваленти 1549 291
Нерозподілений прибуток 6447 5899
Власний капітал 9085 8537
Статутний капітал 2110 2110
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов'язання 442 423
Чистий прибуток (збиток) 566 67
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2110000 2110000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 42
Довідки за телефоном /044/5696430 
Виконавчий директор 
ПрАТ «Престиж груп»  О.О.Андріяка

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕСТИЖ ГРУП»

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»

повідомляє, що 24 березня 2016 року о 11:00 відбудуться загальні 
збори акціонерів за адресою: м.Київ-135, вул.Дмитрівська, 71, ауди-
торія № 306.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10:00-11:00.

Порядок денний:
1. Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності у 2015 

році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту голови правління То-
вариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 
році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства.

3. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. При-
йняття рішення за наслідком розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 
2015 році. 

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 
2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

6. Про затвердження значних правочинів, вчинених у 2015 році.
7. Вибори голови та членів правління.
8. Вибори ректора ПрАТ ВНЗ «Інститут».
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та 

перший квартал 2017 року.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчи-

нені Товариством у 2016 році та першому кварталі 2017 року.
11. Про збільшення статутного капіталу Приватного закладу «Навчально-

науковий центр «Інтелект».
12. Про схвалення внесення до статутного капіталу Приватного закладу 

«Навчально-науковий центр «Інтелект» будівлі гуртожитку, що належить 
ПрАТ ВНЗ «Інститут» на праві власності.

13. Про затвердження Статуту Приватного закладу «Навчально-
науковий центр «Інтелект» у новій редакції.

14. Про попереднє затвердження договору купівлі-продажу Приватного 
закладу «Навчально-науковий центр «Інтелект», єдиним власником якого є 
ПрАТ ВНЗ «Інститут», третій особі за ціною, яка дорівнюватиме розміру 
статутного капіталу Приватного закладу «Навчально-науковий центр «Інте-
лект» на момент продажу.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, яким 
надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборах акціонерів, 12 лютого 2016 року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі доку-
мент який посвідчує особу, уповноваженій особі — завірене дору-
чення для довірених осіб.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації» за 2015 рік (тис.грн)
Найменування показника Перiод

звітний попередній 
Усього активiв 706 804
Основнi засоби (за залишковою вартістю) 397 415
Довгостроковi фiнансовi інвестиції 5 5
Запаси 24 24
Сумарна дебiторська заборгованість 105 221
Грошовi кошти та їх еквіваленти 134 97
Власний капiтал 498 515
Статутний капiтал 281 281
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 147 164
Довгостроковi зобов'язання 0 0
Поточнi зобов'язання 207 289
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -17 -117
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-17 -117

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1495 1495
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітнього періоду

0 0
0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 498 515
Телефон для довідок +38 (044) 484-19-31.
З проектом рішення річних загальних зборів акціонери можуть 

ознайомитись у робочі дні Товариства з 10-00 до 16-00 години за 
адресою: м.Київ-135, вул.Дмитрівська, 71, кабінет 305 (приймальня). 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — заступник голови правління Репецька Т.П.

Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали 
вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему Укра-
їни», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних папе-
рах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визна-
ченні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, який 
не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде 
мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочо-
го дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних па-
перах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до 
депозитарної установи ТОВ «Прибуток Плюс» за адресою: 01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 53/80, приміщення 2, 5 поверх: (044) 287-39-93, 
(050) 584-61-98, (093) 502-53-30, (096) 132-38-28.

Голова правління  С.І. Шевченко 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИй НАВЧАЛЬНИй ЗАКЛАД 
«КИЇВСЬКИй МІЖГАЛУЗЕВИй ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАцІЇ»
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місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район,м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 31 березня 2016 року о 10 годи-
ні 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, 
вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: Ки-
ївська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 27 бе-
резня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КИЇВ ОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повноважень 
членів лічильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2015 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та члена-

ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/

договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку ден-

ного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «КИЇВО-
БЛЕНЕРГО» — 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А, кімната 9 або 08132, Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б, 
Приймальня на 2 поверсі, у робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 8.00 години до 
16.00 години (перерва з 12.00 до 12.45), а в день проведення Загальних зборів 
акціонерів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Шевчук Ірина Дмитрівна.

Телефон для довідок: 044 492-83-05

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

2015 2014
Усього активів 3 502 522 3 201 160
Основні засоби 2 641 681 2 606 472

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 30 березня 2016 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, 
зала селекторних нарад.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодав-
ства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годи-
ну 24 березня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повно-
важень членів лічильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2015 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами На-
глядової ради.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Голо-
вою та членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/

договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» — м. Херсон, вул. Пестеля, 5, фінансо-
вий відділ (3 поверх), у робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 9.00 години до 
15.00 години (перерва з 12 години 33 хвилин до 13 години 21 хвилини), а в 
день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — начальник фінансового відділу Резнік Анатолій Павлович.

Телефон для довідок: (0552)-48-02-10
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
тис. грн.

 Найменування показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього активів 1 413 519 1 338 297
Основні засоби 979 661 1 001 650
Довгострокові фінансові інвестиції 20 892 20 902
Запаси 37 595 28 681
Сумарна дебіторська заборгованість 254 981 210 377
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 982 18 854
Нерозподілений прибуток 689 517 545 797
Власний капітал 383 094 529 759
Статутний капітал 44724 44724
Довгострокові зобов’язання 500 719 382 368
Поточні зобов’язання 517 054 414 249
Чистий прибуток (збиток) (146 665) (236 875)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 178 895 040 178 895 040
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2606 2703

Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Голова правління  І.М.Сафронов

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»



№34, 19 лютого 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13

Довгострокові фінансові інвестиції 142 561 -
Запаси 53 155 42 802
Сумарна дебіторська заборгованість 254 037 233 050
Грошові кошти та їх еквіваленти 145 188 55 734
Нерозподілений прибуток 2 421 130 2 375 896
Власний капітал 2 485 192 2 439 766
Статутний капітал 52 044 52 044
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 702 777 438 512

Чистий прибуток (збиток) 45 234 (14 306)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 040 875 600 1 040 875 600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

3 046 2 976

Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя 

Володимира, буд. 71.
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 25 березня 2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володи-
мира, буд. 71, 5-й поверх, актова зала, каб. №507.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою 
м.  Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 1-й поверх, каб. № 102.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 21 бе-
резня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕ-

ОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повноважень лічильної ко-
місії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2015 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, за-
твердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, Київська область,  
Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8є.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що відбудуться 31 березня 
2016 року о 13 годині 45 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська 
область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 13 години 00 хвилин до 13 години 30 хвилин за адресою: 
Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено станом на 24 го-
дину 27 березня 2016 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі — Товариство), припинення по-
вноважень членів лічильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2015 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та члена-

ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/

договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів за адресою — Україна, 08132, 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є, а 
в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Бурлака Ольга Володимирівна.

Телефони для довідок: 044 232 15 02 067 243 07 43
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Тис.грн.

Найменування показника Період
2015 2014

Усього активів 226641 х
Основні засоби 15 х
Довгострокові фінансові інвестиції 30096 х
Запаси - х
Сумарна дебіторська заборгованість 196445 х
Грошові кошти та їх еквіваленти 86 х
Нерозподілений прибуток 72696 х
Власний капітал 81203 х
Статутний капітал 6722 х
Довгострокові зобов’язання 19317 х
Поточні зобов’язання 126120 х
Чистий прибуток (збиток) -46894 х
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26889600 х
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- х

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- х

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 х
Примітки: До моменту зміни місцезнаходження Товариства у 2014 році 

з тимчасово окупованої території на іншу територію України відповідно до 
законодавства України, Товариство не мало можливості відновити первин-
ні документи за період перебування на окупованій території АР Крим, до-
стовірно встановити перелік та обсяг всіх господарських операцій, скласти 
та подати фінансову звітність за 2014 рік.

Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
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15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «РІВ-
НЕОБЛЕНЕРГО» — м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, кімната 211, 
у робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 8.00 години до 16.00 години (перерва 
з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у 
місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Кузьмарук Галина Володимирівна.

Телефон для довідок: 0362 69-42-05, 0362 69-42-55.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Тис.грн.

Найменування показника Період
2015 2014

Усього активів  1 757 502  1 689 914

Основні засоби  1 482 646  1 499 848
Довгострокові фінансові інвестиції 130 471 74 383
Запаси  16 507  12 946
Сумарна дебіторська заборгованість  51 313  43 838
Грошові кошти та їх еквіваленти  46 946  29 627
Нерозподілений прибуток  1 236 801  1 246 438
Власний капітал  1 263 406  1 273 043
Статутний капітал  21 284  21 284
Довгострокові зобов’язання 200 698 211 080
Поточні зобов’язання 293 398 205 791
Чистий прибуток (збиток)  -9 398  -64 874
Середньорічна кількість акцій (шт.)  85 134 168  85 134 168
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2110 2167

Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул.Ве-

лика Перспективна, 10, офіс 19, повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 21
березня 2016 р. о 14.00 за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул.Дворцо-
ва,13, кімната №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 13.00 до
13.55. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,
для представників - довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у зборах "15" березня 2016 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, затвердження регламенту.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.
5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2015 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2015 рік. Затвер-
дження висновків ревізора за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

7. Припинення повноважень наглядової ради товариства.
8. Обрання наглядової ради товариства.
9. Припинення повноважень директора товариства.
10. Обрання директора товариства.
11. Припинення повноважень ревізора товариства.
12. Обрання ревізора товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з директором, членами наглядової ради та ревізором; обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ди-
ректором, членами наглядової ради та ревізором.

14. Прийняття рішення про внесення змін до складу засновників, вне-

сених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся товариством протягом одного року, та надання повноважень на укла-
дання таких угод.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з поряд-
ком денним зборів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25006, м.Кі-
ровоград, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, а також в день зборів в
місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, є директор Сюр Наталія Вікторівна.

Директор ПрАТ "Весна" Сюр Н.В.

Найменування показника звітний
період

попередній
період

Усього активів 42375,9 43999,1
Основні засоби 42365,6 42978,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 108,2
Сумарна дебіторська заборгованість 10,2 912,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,2
Нерозподілений прибуток 42197,4 42917
Власний капітал 42363,7 43083,3
Статутний капітал 166,3 166,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12,2 915,8
Чистий прибуток (збиток) -719,6 1,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1663340 1663340
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН" 

(код ЄДРПОУ 35811822, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 24.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4
поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.00 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів
15.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 15.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради. 
8. Обрання  членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-пра-

вових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ни-
ми, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора).
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом. 

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голо-
ва Правління - Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 788-92-86. Також
розкриваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 10.02.2016 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління О.С. Козієнко 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 1034856 190282
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10 11
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 25434 24304
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 23801
Нерозподілений прибуток 115 27
Власний капітал 1034269 190256
Статутний капітал 190000 190000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 587 26
Чистий прибуток 93 19
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000000 19000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 6

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,

місцезнаходження якого:  
Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8,

повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 24 березня 2016 року 
о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12, примі-
щення актової зали.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 12 години 00 хвилин до 12 го-
дини 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 го-
дину 20 березня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повноважень 
членів лічильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»



№34, 19 лютого 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 25015, Кіровоградська область, міс-

то Кіровоград, проспект Комуністичний, будинок 15
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 28 березня 2016 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Кіровоград, проспект Комуністич-
ний, будинок 15, цокольний поверх, приміщення зали засідань.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Кірово-
град, проспект Комуністичний, будинок 15, перший поверх, кабінет 8. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 
22 березня 2016 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІ-

РОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повноважень 
членів лічильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2015 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, за-
твердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/

договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 410, у 
робочі дні (понеділок — п’ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 
8-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних 

зборів акціонерів — у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами — заступник начальника відділу фінансово-корпоративного 
управління Хижняк Олена Іванівна.

Телефони для довідок: 0412 40-20-85

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

тис. грн.
Найменування показника Період

2015 2014
Усього активів 2590788 2532949
Основні засоби 2265378 2254342
Довгострокові фінансові інвестиції 184398 167095
Запаси 21044 18580
Сумарна дебіторська заборгованість 79474 61699
Грошові кошти та їх еквіваленти 40494 31233
Нерозподілений прибуток 618244 545664
Власний капітал 1344099 1401068
Статутний капітал 30600 30600
Довгострокові зобов’язання 205921 373605
Поточні зобов’язання 391924 182012
Чистий прибуток (збиток) 15611 (15630)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122398540 122398540
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3789 3885

Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул.Ве-

лика Перспективна, 10, офіс 19, повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 21
березня 2016 р. о 14.00 за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул.Дворцо-
ва,13, кімната №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 13.00 до
13.55. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,
для представників - довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у зборах "15" березня 2016 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, затвердження регламенту.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.
5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2015 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2015 рік. Затвер-
дження висновків ревізора за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

7. Припинення повноважень наглядової ради товариства.
8. Обрання наглядової ради товариства.
9. Припинення повноважень директора товариства.
10. Обрання директора товариства.
11. Припинення повноважень ревізора товариства.
12. Обрання ревізора товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з директором, членами наглядової ради та ревізором; обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ди-
ректором, членами наглядової ради та ревізором.

14. Прийняття рішення про внесення змін до складу засновників, вне-

сених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся товариством протягом одного року, та надання повноважень на укла-
дання таких угод.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з поряд-
ком денним зборів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25006, м.Кі-
ровоград, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, а також в день зборів в
місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, є директор Сюр Наталія Вікторівна.

Директор ПрАТ "Весна" Сюр Н.В.

Найменування показника звітний
період

попередній
період

Усього активів 42375,9 43999,1
Основні засоби 42365,6 42978,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 108,2
Сумарна дебіторська заборгованість 10,2 912,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,2
Нерозподілений прибуток 42197,4 42917
Власний капітал 42363,7 43083,3
Статутний капітал 166,3 166,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12,2 915,8
Чистий прибуток (збиток) -719,6 1,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1663340 1663340
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН" 

(код ЄДРПОУ 35811822, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 24.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4
поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.00 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів
15.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 15.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради. 
8. Обрання  членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-пра-

вових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ни-
ми, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора).
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом. 

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голо-
ва Правління - Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 788-92-86. Також
розкриваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 10.02.2016 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління О.С. Козієнко 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 1034856 190282
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10 11
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 25434 24304
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 23801
Нерозподілений прибуток 115 27
Власний капітал 1034269 190256
Статутний капітал 190000 190000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 587 26
Чистий прибуток 93 19
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000000 19000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 6

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-
ДРУК». 2.Код за ЄДРПОУ: 23454034. 3.Місцезнаходження: 61172  
м. Харкiв, вул. Роганська, буд.149. 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (057)716-37-32, (057)714-54-34. 5.Електронна поштова адреса: 
twin@maxima.kharkov.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://mail.twin-druck.com/. 7.Вид особливої інформації або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст Повідомлення 15.02.2016р. від депозитарію ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» було отримано перелік акціонерів, 
складений станом на 05.02.2016р. Згідно з переліком акціонерів роз-
мір частки акціонера-юридичної особи ТВП Лаге ГмбХ (Місцезнахо-

дження: 32791, Нiмечина, Лаге-Кахтенхаузен, Елденбрухер штрассе 
45), код HRB3808 зменшився з 27,9466% від загальної кількості акцій 
Товариства (27,9466% голосуючих акцій) до 0% від загальної кількості 
акцій Товариства (0% голосуючих акцій). Згідно з переліком акціонерів 
розмір частки акціонера-фізичної особи 1 збільшився з 27,1636% від 
загальної кількості акцій Товариства (27,1636% голосуючих акцій) до 
48,2307% від загальної кількості акцій Товариства (48,2307% голосую-
чих акцій). Згідно з переліком акціонерів розмір частки акціонера-
фізичної особи 2 збільшився з 25,7451% від загальної кількості акцій 
Товариства (25,7451% голосуючих акцій) до 31,2958% від загальної 
кількості акцій Товариства (31,2958% голосуючих акцій).

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 2. Голова Правління Барти-
шев  А.В. М.П. 16.02.2016

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-ДРУК»

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2015 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, за-
твердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/

договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «КІРО ВОГРАДОБЛЕНЕРГО» — м. Кіровоград, проспект Комуністич-
ний, 15, відділ по управлінню корпоративними правами (2 поверх), у робочі 
дні (понеділок — п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 

13.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх 
проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Директор фінансовий Гончар Тетяна Іванівна.Телефон 
для довідок: (0522) 35-82-21.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2015 2014

Усього активів 1 574 306 1 565 030
Основні засоби 1 105 896 1 136 389
Довгострокові фінансові інвестиції 141 502 151 106
Запаси 23 257 21 348
Сумарна дебіторська заборгованість 60 526 52 808
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 214 26 305
Нерозподілений прибуток 196 684 253 329
Власний капітал 694 342 830 353
Статутний капітал 29 844 29 844
Довгострокові зобов’язання 98 880 128 801
Поточні зобов’язання 781 084 605 876
Чистий прибуток (збиток) (127 613) (112 084)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 119 376 000 119 376 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 183 3 184

Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Бо-
ровського, 28 «б» 

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 29 березня 2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Бо-
ровського, буд. 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: 
м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 «б», 1-й поверх, кімната 135.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів, буде складено станом на 24 годину 23 березня 2016 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі –Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2015 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та члена-

ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/

договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» — м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 
3-й поверх, кімната 325, у робочі дні (понеділок — п’ятниця), робочий час (з 
8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів — у місці їх проведення.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛ-
ТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (надалі — Товариство), яке знахо-
диться за адресою: 36023, м. Полтава, вул. Красіна, 71-Б, повідомляє про 
проведення загальних зборів акціонерів (надалі — загальні збори).

Дата та час проведення загальних зборів: 24 березня 2016 року об 
11.00.

Місце проведення загальних зборів: м. Полтава, вул. Красіна, 71-Б, 
актовий зал Товариства.

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 24 березня 2016 
року о 9.30.

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 24 березня 
2016 року о 10.45.

Місце реєстрації учасників загальних зборів: м. Полтава, вул. Красі-
на, 71-Б, каб. 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — станом на 24 годину 18 березня 2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність То-

вариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік. Прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"

(код ЄДРПОУ 33718688, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 24.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4
поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.00 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів
09.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради.
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора).
10. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом.

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань Посадо-
ва особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова
Правління - Леонтюк Володимир Олегович, тел. (056) 789-70-86. Також
розкриваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 09.02.2016 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління В.О.Леонтюк

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 723241 146231
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 555 30
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 18701
Нерозподілений прибуток 495 412
Власний капітал 722781 146143
Статутний капітал 94350 94350
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 460 88
Чистий прибуток 87 13
Середньорічна кількість акцій (шт.) 94350000 94350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 6

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — начальник відділу управління корпоративними правами Сі-
лантьєва Ольга Іванівна.

Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
тис. грн.

Найменування показника Період
2015 2014

Усього активів 4 430 953 4 145 408
Основні засоби 2 970 962 3 106 852
Довгострокові фінансові інвестиції 430 736 464 255
Запаси 88 587 59 772
Сумарна дебіторська заборгованість 201 336 189 319
Грошові кошти та їх еквіваленти 171 147 4 526

Нерозподілений прибуток 827 036 609 994
Власний капітал 2 501 550 2 491 926
Статутний капітал 152 124 152 124
Довгострокові зобов’язання 591 067 566 850
Поточні зобов’язання 1 297 733 1 052 546
Чистий прибуток (збиток) 9 460 -78 795
Середньорічна кількість акцій (шт.) 608 495 560 608 495 560
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) 4979 5825

Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
Голова Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» __________________ 

О.М. Ніверчук 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИй АЛМАЗНИй ІНСТРУМЕНТ»
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ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський ал-
мазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ).

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між 
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR 
TRADING CO., LTD (Чжэнчжоу, Китай).

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результата-
ми діяльності Товариства за 2015 рік.

14. Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з 
членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИй АЛМАЗНИй ІНСТРУМЕНТ» за 2015 рік

(відповідно до фінансової звітності, тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній
Усього активів 49675 42466
Основні засоби 18019 17991
Довгострокові фінансові інвестиції * 985 899
Запаси 7699 6984
Сумарна дебіторська заборгованість 9788 5877
Грошові кошти та їх еквіваленти 13098 10394
Нерозподілений прибуток 15668 10394

Власний капітал 41937 36308
Статутний капітал 24888 24888
Довгострокові зобов’язання 1555 1482
Поточні зобов’язання 6183 4676
Чистий прибуток (збиток) 5551 5937
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 379 750 8 379 750
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 184 196

* ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» м. Бєлгород, РФ
Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документи, що 

посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність на право участі і голосування на зборах, оформлену у відповідності 
до вимог чинного законодавства.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Полтава, вул. Красі-
на, 71-Б, ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», юридичний та 
корпоративний відділ, кім.204, щоденно з 8-00 до 17-00, крім суботи та неді-
лі, обідня перерва з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів — 
у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — директор Товариства Басан Ігор Леонідович. 
Довідки за телефоном (0532) 50-38-34. 

Наглядова рада ПАТ «ПОЛТАВСЬКИй АЛМАЗНИй ІНСТРУМЕНТ» 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІД»
 (далі Товариство), Код за ЄДРПОУ 24372676,

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25.03.2016 
року о 15.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції Товариства, корпус 49, каб. ди-
ректора). Реєстрація акціонерів 25.03.2016 р. з 14.00 до 14.45 години за 
переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному на 24 годину 21.03.2016 р.

Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу 
(паспорт), або довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, 
що готуються до загальних зборів, та проектом рішень з питань порядку 
денного у директора — Юрченко І.О. у робочі дні з 9.00 до 18.00, а також в 
день проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. за адресою: 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції Товариства, корпус 49), 
тел. (044) 566-29-79.

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

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Затвердження форми голосування на зборах.
5. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2015 рік та основні напрямки розвитку на 2016 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
7. Звіт та висновки ревізора Товариства про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: директора, нагля-
дової ради, ревізора.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період.
10. Розподіл прибутку за 2015 рік.
11. Обрання ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-

правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором Товари-
ства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 

акціонерного товариства «СХІД» 2015/2014 р.р. (тис. грн.)
Найменування показника звітний попередній

Усього активів 273,1  267,9
Основні засоби 205,9  196,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0  0,0
Запаси 0,0  3,6
Сумарна дебіторська заборгованість 31,0  38,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 32,0  27,2
Нерозподілений прибуток 119,3  109,5
Власний капітал 233,2  223,4
Статутний капітал 99,0  99,0
Довгострокові забов’язання 0,0  0,0
Поточні забов’язання 39,9  44,5
Чистий прибуток (збиток) 9,8  29,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 396000 396000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0  0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6  6

Директор ПрАТ «СХІД»  І.О. Юрченко

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «ТОРІН», код за ЄДРПОУ: 20043336, 

місцезнаходження: 03039 м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня б.46-А, повідо-
мляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 08 квітня 2016 року, 
початок о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жов-
тня  б.46-А, бухгалтерія.

Порядок денний:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її по-

вноважень та обрання персонального складу.
2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та осно-

вні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2015 рік.

4. Звіт Ревізора за підсумками роботи за 2015 рік. Затвердження звіту і 
висновків Ревізора за підсумками роботи за 2015 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 

2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2015 рік.

7. Припинення повноважень Наглядової ради.
8. Обрання Наглядової ради.
9. Припинення повноважень Голови та членів Правління.
10. Обрання Голови та членів Правління.
11. Про відчуження об’єкта нерухомого майна
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом 2016 р.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 2018.2 2274.00
Основні засоби 1446.9 1522.6
Довгострокові фінансові інвестиції 0
Запаси 2.0 1.8
Сумарна дебіторська заборгованість 539.4 517.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 29.9 232.3

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРІН»
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Нерозподілений прибуток -760.6 - 471.6
Власний капітал 2700.3 2701.2
Статутний капітал 38.7 38,7
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 39.8 5.7
Чистий прибуток -289.0 - 217.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000 5000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом року

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів — 04.04.2016 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 9 год. 00 хв. до 9 год. 30 хв. у день 
та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери 

повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для 
уповноважених осіб — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та 
доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денно-
го зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, проспект 
40-річчя Жовтня б.46-А, бухгалтерія, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожно-
го четверга, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Ф.М.Опанасенко.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: 03039 м. Київ, проспект 
40-річчя Жовтня б.46-А.

Довідки за тел.: (044) 259-83-87, 259-85-09, факс (044) 259-72-13. 
Наглядова рада

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі — Товариство, міс-
цезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 13, 
код ЄДРПОУ 05538626)

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «25» березня 2016 року об 11:00 годині за 
адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 13, адміні-
стративна будівля, кабінет № 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 21.03.2016 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 

лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення позачергових 

загальних зборів акціонерів «25» березня 2016 року з 10:15 до 10:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних збо-
рах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати публікації даного по-
відомлення до дати проведення загальних зборів ознайомлення з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 15:00 за адре-
сою 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 13, адміністра-
тивна будівля, приймальня, за заявою на ім'я Голови правління Товари-
ства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з 
матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загаль-
них зборів Товариства з 10:15 до 10:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — Го-
лова правління Лимар Микола Павлович. Додаткову інформацію можливо 
отримати за телефоном: (04571) 2-44-76.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття рішення про продовження строку діяльності 

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАйОВОГО 
ІНВЕСТИцІйНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИцІйНИй 

КАПІТАЛ — ФОНД АКцІй»
Цим, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 

З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», іденти-
фікаційний код 34486135 (надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 
Україна, 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21, по-
відомляє, що 16 лютого 2016 року Загальними зборами учасників Товари-
ства на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути 
спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, було прийнято рі-
шення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого 
пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ — ФОНД АК-
ЦІЙ», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2321595 (надалі — «Фонд Акцій») на 
5 років, а саме з 05 квітня 2016 року до 04 квітня 2021 року. 

Учасники Фонду Акцій мають право протягом трьох місяців з дня при-
йняття рішення про продовження строку діяльності Фонду Акцій звернутися 
до Товариства з письмовою заявою щодо викупу в них інвестиційних серти-
фікатів Фонду Акцій, власником яких вони були на день прийняття зазначе-
ного рішення. Кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в 
учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів Фон-
ду Акцій, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Закритого 
недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІНВЕСТИцІйНИй КАПІТАЛ — ФОНД АКцІй»:
Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (надалі — 

«Заява»): 

м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21, БЦ «Леонардо», 
офіс 43.

Дата початку та закінчення приймання Заявок від учасників:
з 16 лютого 2016 року по 16 травня 2016 року.
Розрахунки з учасниками здійснюватимуться за розрахунковою вартіс-

тю інвестиційних сертифікатів станом на день прийняття рішення про про-
довження строку діяльності Фонду Акцій, а саме:

4 264,30 (чотири тисячі двісті шістдесят чотири гривні, 30 копійок) за 
один інвестиційний сертифікат.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками:
з 18 серпня 2016 року по 18 вересня 2016 року.
Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків учас-

ники — фізичні та юридичні особи — зобов’язані надати Товариству пись-
мову Заяву на викуп, за формою, встановленою Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку та документи, які необхідні для іденти-
фікації учасника відповідно до вимог законодавства про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення. Крім того, з метою виконання Товариством функцій податко-
вого агента, учасники — фізичні особи мають надати Товариству докумен-
ти, що підтверджують придбання та оплату інвестиційних сертифікатів.

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, 
який відповідно до Заяви про викуп передав Товариству інвестиційні серти-
фікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізи-
тів тощо), Товариство зобов'язане протягом 10 робочих днів після закінчен-
ня строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити 
депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринська І.В.

Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій акціонер-
ного товариства Відповідно до ст. 64 Закону України «Про 

акціонерні товариства».
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
39173497 , що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах Пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 

«Аріво Корпоративний» (реєстраційний код ЄДРІСІ 23300296) повідо-
мляє про намір придбати в активи вищезазначеного інституту спільного 
інвестування акції наступних емітентів;
Найменування Емітента Код ЄДРПОУ 

Емітента
Форма 

існування
Кіль-
кість

Приватне акціонерне 
товариство "Страхова 
компанія "УкрЕнергоПоліс"

32707743 Без докумен-
тарна

60 000

Директор ТОВ «КУА «Аріво Ессет Менеджмент»        Тищенко О.М.
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ВЕРНУМ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36301800
3. Місцезнаходження: 04092 м. Київ проспект Юрія Гагаріна, 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)559-23-18, (044)559-23-18
5. Електронна поштова адреса: info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.vernumbank.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
16 лютого 2016 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 

(протокол №10) прийнято рiшення призначити з 17.02.2016р. на посаду 
члена Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Начальника управління ризиків 
Лупого Романа Олександровича безстроково, вiдповiдно до Статуту 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». 

Р.О. Лупой не володіє часткою в статутному капiталi емітента, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років Лупой Роман Олександрович займав такі посади: 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» — радник Голови Правління, начальник управ-
ління ризиків; ПАТ «Банк Перший» — начальник управління операцій-
них ризиків, директор департаменту фінансового аналізу та ризиків; 

ПАТ «КБ «Південкомбанк» — начальник управління кредитних ризиків, 
директор департаменту контролю ризиків. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на строк до 
припинення повноважень.

16 лютого 2016 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 
(протокол №10) прийнято рiшення призначити з 17.02.2016р. на посаду 
члена Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Начальника юридичного управ-
ління Ярухіна Юрія Юрійовича безстроково, вiдповiдно до Статуту 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». 

Ю.Ю. Ярухін не володіє часткою в статутному капiталi емітента, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протя-
гом останніх п’яти років Ярухін Юрій Юрійович займав такі посади: 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» — начальник юридичного управління; ПАТ «КГС 
Банк» — заступник начальника юридичного управління; ПАТ «Діапазон-
Максимум Банк» — начальник юридичного управління. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на 
строк до припинення повноважень.

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

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

Голова Правління  Соболєв Олександр Аркадійович

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК»
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ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Страхова компанiя 
«Залiзничнi шляхи»

2. Код за ЄДРПОУ 22523595

3. Місцезнаходження 36011, м. Полтава, вул. Шевчен-
ка, буд. 3

4. Міжміський код, телефон та факс (0532 ) 50-02-03, (0532 ) 50-02-03 
5. Електронна поштова адреса info@zsh.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zsh.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ 
з/п

Дата обліку 
(за 

наявності)

Дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером

Повне наймену-
вання юридичної 
особи — власника 
пакета акцій або 

зазначення 
«фізична особа»

Код за ЄДРПОУ — для юридичних осіб  — ре-
зидентів або ідентифікаційний код з торго-

вельного, судового або банківського реєстру 
країни, де офіційно зареєстрований інозем-
ний суб’єкт господарської діяльності — для 

юридичних осіб — нерезидентів

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
1 16.02.2016 17.02.2016 фiзична особа - 49.2305 0

Зміст інформації:
На пiдставi Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 16.02.2016 р. та отриманого емiтентом вiд депозитарiю 17.02.2016 р., стала вiдома iнформацiя 
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: власник акцiй — фiзична особа, що володiла пакетом простих 
iменних акцiй емiтента в розмiрi 209722 шт. (49.2305 % голосуючих акцiй) зменшила за рахунок продажу свiй пакет акцiй, в результатi чого, пакет акцiй 
складає 0 шт. (0,00 % голосуючих акцiй). 

2 16.02.2016 17.02.2016 фiзична особа - 0 49.2305
Зміст інформації:
На пiдставi Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 16.02.2016 р. та отриманого емiтентом вiд депозитарiю 17.02.2016 р., стала вiдома iнформацiя 
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: власник акцiй — фiзична особа, що ранiше не володiла акцiями 
емiтента, шляхом купiвлi пакету простих iменних акцiй емiтента, стала власником пакету акцiй у кiлькостi 209722 шт. (49,2305 % голосуючих акцiй). 

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 В.В. Матковська 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.02.2016
(дата)

НОВИНИ

Рада разрешила создавать набсоветы на 
госпредприятиях

Верховная Рада разрешила создавать на государ-
ственных предприятиях наблюдательные советы и вклю-
чать в них независимых директоров.

За принятие в целом законопроекта №3062 «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Укра-
ины относительно управления объектами государствен-
ной собственнотси» проголосовал 251 депутат.

Как сообщило после голосования в Раде Министер-
ство экономического развития и торговли (МЭРТ), кото-
рое настаивало на принятии этого законопроекта, при-
нятие такого документа позволит создать механизмы 
защиты госкомпаний от политического вмешательства, 
обеспечит прозрачность и подотчетность их деятельно-
сти. «Государство сохраняет за собой право акционера, 
но основные полномочия по управлению госкомпания-
ми будут переданы от министерств независимым на-
блюдательным советам», — прокомментировал приня-
тие закона старший советник министра Адомас 
Аудицкас.

Закон позволит создавать набсоветы в государствен-
ных и коммунальных унитарных предприятиях без про-
ведения корпоратизации (сейчас набсоветы существуют 
только в хозяйственных обществах). Перечень предпри-
ятий, в которых набсоветы должны быть созданы в обя-
зательном порядке, и порядок создания набсоветом 
определят Кабмин и местные советы.

В набсоветы госпредпритий войдут представители го-
сударства и независимые представители, которые со-
ставят большинство. Устанавливаются критерии незави-
симости членов набсоветов ГП (ими не могут быть 
госслужащие), отменяется задача на голосование для 
членов набсоветов всех госпредприятий независимо от 
их формы. Отныне все члены набсоветов — независи-
мые и представляющие интересы государства — будут 
самостоятельно принимать решения во время голосова-
ния на заседаниях набсовета.

С целью повышения качества управления госпред-
приятиями и защиты их от политического вмешательства 
предусматривается передача существенных функций 
управления независимым набсоветам. Набсоветы будут 
согласовывать стратегию и годовой финансовый план, 
назначать и увольнять руководителей предприятий, 
устанавливать размер и условия выплаты вознагражде-
ния, формировать подразделения внутреннего аудита. 
Они будут осуществлять отбор независимого внешнего 
аудитора, принимать решения о совершении важных 
операций.

С целью повышения прозрачности госпредприятий 
предусматривается, что годовая отчетность госкомпаний 
подлежит обязательному независимому аудиту. Пере-
чень предприятий, для которых аудит будет обязатель-
ным, и критерии привлечения независимого аудитора 
будут определены Кабмином — для ГП и местными со-
ветами — для коммунальных предприятий.
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Как сообщалось, законопроект разработан МЭРТ. По 
мнению ведомства, он приближает Украину к стандар-
там Организации экономического сотрудничества и раз-
вития в сфере корпоративного управления.

Рынок акций Украины завершил торги в 
среду в «красной зоне»

Украинский рынок акций завершил торги в четверг уме-
ренным снижением биржевых индексов: индикатор «Укра-
инской биржи» (УБ) просел на 0,61% — до 615,46 пункта, 
индекс ПФТС — на 0,2%, до 237,75 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7 млн грн, в том числе 
акциями — 6,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,5 млн грн, в том 
числе акциями — 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ лидерами отрицательной 
динамики были бумаги Енакиевского метзавода (-5,52%), 
«Донбассэнерго» (-1,64%) и Алчевского меткомбината 
(-1,57%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка 
Аваль (+1,92%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(-1,94%) и «Центрэнерго» (+0,05%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду к 16:15 кв повысился на 0,45% — до 363 пунктов 
при объеме торгов 3,6 млн злотых (21,6 млн грн).

В «индексной корзине» дорожали бумаги «Кернела» 
(+1,81%), агрохолдинга ИМК (+0,81%) и «Астарты» 
(+0,07%).

С отрицательной динамикой лидировали акции «Агро-
тона» (-2,86%), «Милкиленда» (-1,42%) и KSG Agro 
(-1,11%).

Украинские акции в четверг утром 
продолжают неспешно дешеветь

Фондовый рынок Украины в четверг утром продолжа-
ет спокойно снижаться, без каких-либо признаков выхо-
да из негативного тренда: индекс «Украинской биржи» 
(УБ) к 11:00 пункта просел на 0,33% — до 613,41 пункта, 
индекс ПФТС — на 0,01%, до 237,72 пункта.

На УБ утром торговались акции «Центрэнерго» 
(-1,24%) и «Укрнафты» (+0,17%), на ПФТС: «Центрэнер-
го» (-0,54%) и «Мотор Сичи» (+0,6%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гончаренко, 
фундаментальных позитивных новостей для поддержа-
ния отечественного фондового рынка нет. Поэтому, не-
смотря на положительный внешний фон, индекс УБ в 
четверг, скорее всего, продолжит снижаться на низких 
объемах торгов, считает эксперт.

ОЭСР ухудшила прогнозы роста мирового 
ВВП на 2016-2017гг

Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) в четверг ухудшила прогнозы роста мировой 
экономики на 2016-2017 годы.

В текущем году рост мирового ВВП составит 3% и 
ускорится до 3,3% в 2017 году, говорится в докладе орга-
низации.

Ноябрьский прогноз ОЭСР предполагал подъем соот-
ветственно на 3,3% и 3,6%.

Оценка повышения экономики США на этот год сни-
жена до 2% с 2,5%, на 2017 год — до 2,2% с 2,4%.

В то же время прогноз для роста ВВП Китая в 2016  году 
сохранен на уровне 6,5%, в следующем году — 6,2%.

ОЭСР — одна из ведущих экономических организа-
ций мира, которая включает 34 наиболее развитых госу-
дарства. В настоящее время в нее входят Австралия, 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Но-
вая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Слова-
кия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Че-
хия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея 
и Япония.

Глава цБ Японии призвал к глобальным 
действиям по стабилизации финрынков
Глава Банка Японии Харухико Курода призвал мини-

стров финансов крупнейших стран мира к поиску путей 
стабилизации ситуации на глобальных финансовых 
рынках во время саммита G20 в феврале, сообщает 
MarketWatch.

«Это весьма важно для США и Китая — двух крупней-
ших экономик мира — и других крупных экономик, таких 
как еврозона и Япония, координировать свои действия, 
когда это необходимо, — сказал Х.Курода, выступая на 
парламентской сессии в четверг. — Желательно, чтобы 
G20 делала столько, сколько она может, для помощи в 
стабилизации международных финансовых рынков».

Он также отметил, что экономическое и финансовое 
состояние отдельных стран-членов «Группы 20» будут в 
фокусе предстоящего саммита.

Х.Курода сказал, что готов объяснить январское ре-
шение Банка Японии об уменьшении ключевой процент-
ной ставки ниже нуля (до минус 0,1%) в рамках мер, на-
целенных на повышение темпов роста потребительских 
цен до целевого уровня в 2%.

Встреча министров финансов и глав центральных 
банков G20 пройдет 26-27 февраля в Шанхае.

Нефть продолжает дорожать, Brent 
торгуется около $35 за баррель

Цены на нефть идут вверх, Brent выросла в четверг 
почти на 1,5% — до $35 за баррель — на надеждах, что 
добывающим странам удастся прийти к общему согла-
шению о замораживании производства сырья.

Визит делегации ОПЕК в Тегеран в среду не принес 
результата, после переговоров не последовало ни со-
вместной пресс-конференции, ни совместного заявле-
ния.

Иран приветствует сотрудничество между ОПЕК и 
другими нефтедобывающими странами, сказал в среду 
министр нефти Ирана Биджана Намдара Зангане, не 
уточнив, собирается ли его страна присоединяться к со-
глашению о заморозке уровня добычи, заключенному в 
начале недели между Россией, Саудовской Аравией, 
Венесуэлой и Катаром.

Рейтинговое агентство S&P констатировало в среду 
вечером, что соглашение о заморозке добычи, как ожи-
дается, не окажет существенного влияния на его прогно-
зы в отношении цен на нефть.
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«Если Иран не станет участвовать в соглашении о за-
морозке добычи, то такое соглашение немногого сто-
ит,  — отметил аналитик Commerzbank AG Ойген Вайн-
берг. — Иран годами добивался отмены санкций, и 
теперь, когда они сняты, какой смысл стране вводить 
санкции против себя самой, ограничивая добычу?»

Иран является пятым по величине производителем 
нефти в ОПЕК. Власти страны неоднократно заявляли о 
намерении нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки 
и вернуть себе утраченную из-за санкций долю рынка.

Еще одной важнейшей страной с точки зрения успеха 
инициативы о заморозке производства является Ирак, 
нарастивший производство до рекордных объемов. 
Представитель Ирака был на переговорах в Тегеране, 
но не сделал после них каких-либо заявлений.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК выросла на 
1,5% — до $35,00 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-
йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому 
времени на 2% — до $31,29 за баррель.

Доллар США в четверг снижается после 
опубликования протокола заседания ФРС

Курс доллара США к евро и иене снижается в четверг 
после опубликования протокола январского заседания 
Федеральной резервной системы (ФРС).

Долларовый индекс, который оценивает стоимость 
американской нацвалюты относительно десяти основ-
ных мировых валют, опускается второй день подряд: в 
среду он потерял 0,5%, в ходе текущих торгов — 0,1%, 
сообщило агентство Bloomberg.

Евро торгуется утром в четверг на уровне $1,1142 по 
сравнению с $1,1128 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас 
около 126,9 иены по сравнению со 126,97 иены в среду. 
Стоимость доллара составляет 113,89 иены против 
114,1 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Руководители ФРС выражали обеспокоенность неста-
бильностью мировых рынков: ослаблением роста в Ки-
тае, низкими ценами на нефть и укреплением доллара, 
свидетельствует протокол заседания Федерального ко-
митета по открытым рынкам (FOMC) от 26-27 января.

«Участники заседания сочли, что общие последствия 
этих событий для прогноза экономической активности в 
США были неясны, но согласились с тем, что неопреде-
ленность усилилась», — говорится в протоколе.

«Если недавнее ужесточение финансовых условий в 
мире продолжится, оно может стать фактором, усили-
вающим понижательные риски, — отмечается в доку-
менте. — Участники заседания в целом согласились, что 
имеющейся информации недостаточно, чтобы оценить 
баланс рисков для экономики».

На этом фоне большинство из них согласились с мыс-
лью о том, что лучшим решением будет дождаться до-
полнительной информации о состоянии экономики, пре-
жде чем переходить к дальнейшему повышению 
процентных ставок в 2016 году.

По итогам январского заседания FOMC оставил про-
центную ставку по федеральным кредитным средствам 
(federal funds rate) в целевом диапазоне от 0,25% до 

0,50% годовых. Эта ставка была повышена в декабре 
впервые с июня 2006 года, при этом с декабря 2008 года 
она оставалась в целевом диапазоне от нуля до 0,25%.

BofAML повысил прогноз курса евро на 
конец 2016г до $1 с $0,95

Аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofAML) повы-
сили прогноз курса евро на конец текущего года до $1 с 
ранее ожидавшихся $0,95, сообщается в обзоре банка.

Пересмотр обусловлен тем, что теперь эксперты 
предполагают в этом году два повышения процентных 
ставок Федеральной резервной системой США против 
трех подъемов, прогнозировавшихся прежде, сообщило 
агентство Bloomberg.

Банк по-прежнему прогнозирует, что монетарная по-
литика в еврозоне и США будет расходиться, ослабляя 
курс евро к доллару в ближайшие месяцы. Тем не ме-
нее, к концу 2017 года, по мнению аналитиков, единая 
европейская валюта подорожает до $1,1, а долгосроч-
ный равновесный уровень составляет $1,16.

Федрезерв, как ожидается, повысит процентные став-
ки в июне и декабре этого года, отмечается в отчете 
BofAML. В предыдущем обзоре аналитики также ожида-
ли третьего увеличения — в сентябре. В 2017 году, пред-
полагают они, ЦБ поднимет стоимость кредитования 
трижды.

Эксперты также пересмотрели прогноз курса японской 
нацвалюты на конец текущего года до 110 иены/$1 со 
120 иены/$1.

Евро торгуется утром в четверг на уровне $1,1143 по 
сравнению с $1,1128 на закрытие предыдущей сессии. 
Стоимость доллара составляет 113,84 иены против 
114,1 иены по итогам торгов в среду.

Торговый профицит Японии подскочил в 
январе до максимума за почти 5 лет из-за 

обвала импорта
Положительное сальдо торгового баланса Японии в 

январе увеличилось до максимума за почти пять лет в 
результате обвала импорта на 18% по сравнению с тем 
же месяцем прошлого года, пишет Financial Times.

Торговый профицит в январе вырос до 119,4 млрд 
иен, самого высокого уровня с февраля 2011 года, по 
сравнению с пересмотренных 15,3 млрд иен в декабре. 
Консенсус-прогноз предполагал подъем до 61,6 млрд иен 
с ранее объявленного декабрьского уровня в 
36,6 млрд иен.

Экспорт из Японии в денежном выражении увеличил-
ся на 0,6% относительно предыдущего месяца, но со-
кратился на 12,9% по сравнению с январем 2015 года 
(самое сильное падение с 2009 года) на фоне ослабле-
ния иены. Январский объем экспорта был на 2,2% выше 
декабрьского уровня, что свидетельствует о сохранении 
спроса на японские товары и может поддержать эконо-
мику страны.

Вместе с тем относительно января прошлого года экс-
порт из Японии в Китай упал на 17,5% в стоимостном и 
на 12,1% в объемном выражении. Аналитики Credit 
Suisse называют ослабление интереса в Китае и других 
странах Азии к электронике и электрооборудованию из 
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Японии одной из основных угроз для японской внешней 
торговли.

Между тем Япония снизила импорт уже 13-й месяц 
подряд, сокращение по сравнению с декабрем состави-
ло 1,1%.

Падение мировых рынков акций может 
возобновиться — стратег JPMorgan

Возобновление роста мировых фондовых рынков не 
обязательно означает, что они уже достигли дна, преду-
преждает глобальный стратег JPMorgan Asset 
Management Inc. Maрселла Чоу.

Она встревожена и советует паникующим клиентам 
наращивать долю вложений в облигации, при этом из-
бирательно подходя к инвестициям в акции. Сама она 
держит около 70% портфеля в бондах, включая казна-
чейские бумаги США, сообщило агентство Bloomberg.

По словам эксперта, рынки не успокоятся, пока эконо-
мике Китая не станет лучше, а центробанки не вернут 
себе доверие инвесторов.

М.Чоу отмечает, что участники рынка опасаются паде-
ния цен на нефть до $22 за баррель, поэтому пока она 
готовится к худшему и пытается избегать волатильности.

Мировые акции частично отыграли потери после того, 
как в конце прошлой недели впервые за последние пять 
лет вступили в «медвежью» фазу на фоне массовой рас-
продажи. Котировки нефти вернулись к $30 за баррель 
после падения до минимума с 2003 года, банки завери-

ли инвесторов в своей платежеспособности, а монетар-
ные власти в Китае и Европе делают ободряющие заяв-
ления. Однако М.Чоу не верит, что худшее позади.

«Волнуюсь ли я? Да! Ситуация настолько неопреде-
ленная, — сказала она. — Акции, вероятно, являются не 
лучшим вложением».

Гособлигации США служат самым надежным убежи-
щем для инвесторов на фоне падения фондовых рын-
ков, капитализация которых с начала года сократилась 
почти на $7 трлн, поскольку Федеральная резервная си-
стема вряд ли в ближайшее время продолжит повышать 
процентные ставки, полагает М.Чоу.

Глава Федрезерва Джанет Йеллен говорила в этом 
месяце, что сохраняющаяся на рынке напряженность 
может изменить планы центробанка, члены которого ра-
нее прогнозировали несколько повышений процентных 
ставок в этом году.

Цены на золото, которые поднялись на 13% с начала 
этого года, легко могут упасть, отмечает М.Чоу.

Она также не рекомендует увеличивать денежную со-
ставляющую инвестпортфелей, «лучше уж пойти в ста-
бильные облигации». «Вы сможете получить хотя бы не-
сколько процентных пунктов роста», — добавила 
эксперт.

JPMorgan Asset Management управляет активами на 
сумму около $1,7 трлн.
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