
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
12.01.2016  м. Київ  № 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
03 лютого 2016 року за № 182/28312

Про затвердження Правил 
визначення уповноваже-
ним рейтинговим агент-
ством рейтингової оцінки 
за Національною рейтин-
говою шкалою

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2007 року № 665 «Про затвердження Націо-
нальної рейтингової шкали»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
21 травня 2007 року № 1042 «Про затвердження Правил 
визначення уповноваженим рейтинговим агентством 
рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шка-
лою», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
11 червня 2007 року за № 607/13874. 

2. Затвердити Правила визначення уповноваженим 
рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Націо-
нальною рейтинговою шкалою, що додаються. 

3. Внести до Порядку подання інформації уповнова-
женими рейтинговими агентствами, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 11 грудня 2012 року № 1767, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 
2013 року за № 25/22557, такі зміни:

1) в пункті 2:
в абзаці першому слово «семи» замінити словом «де-

сяти», а слова «, але не пізніше дня, наступного за днем 
прийняття рішення про присвоєння рейтингової оцінки 
за результатом розгляду оскарження, у разі подання 
суб'єктом рейтингування відповідної заяви до уповнова-
женого рейтингового агентства» виключити;

абзац другий після слів «про ринок цінних паперів» до-
повнити словами «та розміщують на власній сторінці в 
мережі Інтернет»;

2) у тексті Порядку та додатках до нього слово «по-
новлення» замінити словом «оновлення».

4. Пункт 5.1 глави 5 Порядку ведення Державного ре-
єстру уповноважених рейтингових агентств та видачі 
Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповно-
важених рейтингових агентств, затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 червня 2006 року № 444, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 12 липня 2006 року за 
№ 823/12697, після підпункту «ґ» доповнити трьома но-
вими підпунктами такого змісту:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 17 від 12.01.2016 р.
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«д) присвоєння уповноваженим рейтинговим агент-
ством рейтингової оцінки інвестиційного рівня суб’єкту 
рейтингування після прийняття Комісією щодо нього рі-
шення про включення емітента до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності, або збереження суб’єкту рей-
тингування рейтингової оцінки інвестиційного рівня про-
тягом більше ніж 4 робочих дні з дати прийняття Комісі-
єю щодо нього рішення про включення емітента до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

е) присвоєння уповноваженим рейтинговим агентством 
рейтингової оцінки інвестиційного рівня суб’єкту рейтин-
гування після прийняття щодо нього рішення про визна-
ння банкрутом у встановленому законодавством порядку 
або збереження суб’єкту рейтингування рейтингової оцін-
ки інвестиційного рівня протягом більше ніж 30 днів з дати 
прийняття щодо нього рішення про визнання банкрутом у 
встановленому законодавством порядку;

є) збереження уповноваженим рейтинговим агент-
ством протягом більше ніж 30 днів рейтингової оцінки 
інвестиційного рівня суб’єкту рейтингування, який не ви-
конує зобов’язання за облігаціями;».

У зв’язку з цим підпункт «д» вважати підпунктом «ж». 
5. Департаменту корпоративного управління та корпо-

ративних фінансів забезпечити подання цього рішення на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

7. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
12 січня 2016 року № 17

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 03 лютого 2016 
року за № 182/28312

Правила визначення уповноваженим рейтинговим 
агентством рейтингової оцінки за Національною 

рейтинговою шкалою
1. Ці Правила встановлюють вимоги, відповідно до 

яких уповноважене рейтингове агентство має визначити 
рейтингову оцінку за Національною рейтинговою шка-
лою (далі – Національна шкала). 

2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживають-
ся у таких значеннях:

рейтингова методологія – сукупність документів, які 
визначають критерії визначення рейтингової оцінки упо-
вноваженим рейтинговим агентством за Національною 

шкалою, у тому числі визначають порядок проведення 
аналізу емітента та його цінних паперів на предмет від-
повідності ознакам фіктивності; 

рейтингова процедура – документ, який визначає послі-
довність дій з присвоєння, оновлення, призупинення та від-
кликання рейтингової оцінки за Національною шкалою.

3. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господа-
рювання, які здійснюють діяльність на території України 
з визначення рейтингової оцінки, визначення якої є 
обов’язковим за законом, та мають статус уповноваже-
них рейтингових агентств. 

4. Уповноважене рейтингове агентство зобов’язане: 
1) здійснювати діяльність відповідно до цих Правил, 

рейтингової методології та рейтингової процедури; 
2) проводити незалежну рейтингову оцінку за Націо-

нальною шкалою; 
3) здійснювати оновлення присвоєних рейтингових 

оцінок; 
4) здійснювати діяльність з визначення рейтингової 

оцінки та її оновлення на підставі договору між уповно-
важеним рейтинговим агентством та суб’єктом рейтингу-
вання (далі – договір). 

Зміни до договору можуть вноситись лише за згодою 
обох сторін договору. 

У разі якщо об’єктом рейтингування є боргові емісійні 
цінні папери, строк дії договору повинен відповідати 
строку існування такого запозичення (строку до дати за-
кінчення погашення такого випуску цінних паперів);

5) вести облік укладених договорів і зберігати їх в 
агентстві не менше п’яти років після виконання взаємних 
зобов’язань; 

6) подавати до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) інформацію в обсягах, 
формах та в строки, що визначені нормативно-правовим 
актом Комісії, який встановлює порядок подання інфор-
мації уповноваженими рейтинговими агентствами;

7) протягом 90 календарних днів після закінчення кож-
ного календарного півріччя розміщувати на власній сто-
рінці в мережі Інтернет звіт за попереднє календарне пів-
річчя щодо кількості дефолтів за рейтинговими рівнями 
Національної шкали, в якому зазначається кількість емі-
тентів, які мали діючий кредитний рейтинг агентства на 
дату дефолту, за зобов’язаннями яких настав дефолт у 
звітному півріччі, у розбивці за рейтинговими рівнями 
(uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, 
uaC), до яких відносилися рейтинги відповідних емітентів 
(або рейтинги окремих зобов’язань, щодо яких настав де-
фолт) за 6 місяців до дати настання дефолту;

8) протягом 6 календарних місяців з дати дефолту емі-
тента з довгостроковим кредитним рейтингом інвести-
ційного рівня подавати до Комісії та розміщувати на 
власній сторінці в мережі Інтернет пояснення щодо при-
чин такого дефолту.

5. Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а 
також зміни до них затверджуються уповноваженим рей-
тинговим агентством та протягом 5 робочих днів після їх 
затвердження надсилаються до Комісії. 

Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а 
також зміни до них розміщуються на власній сторінці в 
мережі Інтернет не пізніше ніж на наступний робочий 
день після їх затвердження. 
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6. Послідовністю дій з присвоєння, оновлення, призу-
пинення та відкликання рейтингової оцінки є:

1) укладання договору про присвоєння та оновлення 
рейтингової оцінки; 

2) визначення відповідальної особи (відповідальних 
осіб) за присвоєння та оновлення рейтингової оцінки; 

3) аналіз наданої суб’єктом рейтингування інформації, 
у тому числі інформації відповідно до пункту 9 цих Пра-
вил, для присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, а 
також іншої інформації, що є в наявності в уповноважено-
го рейтингового агентства щодо суб’єкта рейтингування.

Для оновлення рейтингової оцінки такий аналіз здій-
снюється з періодичністю не рідше ніж раз на 6 місяців;

4) підготовка за результатами аналізу рейтингового 
звіту, який розміщується на власній сторінці в мережі Ін-
тернет не пізніше ніж на наступний робочий день після 
розміщення інформації щодо рейтингової оцінки відпо-
відно до вимог пункту 10 цих Правил;

5) проведення засідання відповідного уповноваженого ор-
гану уповноваженого рейтингового агентства та прийняття 
рішення про присвоєння рейтингової оцінки, оновлення рей-
тингової оцінки шляхом її підтвердження або зміни, призупи-
нення рейтингової оцінки або відкликання рейтингової оцін-
ки з оформленням відповідного документа; 

6) надання суб’єкту рейтингування рейтингової оцінки 
та рейтингового звіту в повному обсязі; 

7) врегулювання можливих суперечок із суб’єктом рей-
тингування щодо результатів рейтингової оцінки та рей-
тингового звіту;

8) розкриття уповноваженим рейтинговим агентством 
інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцін-
ки відповідно до вимог пункту 10 цих Правил. 

7. Якщо присвоєна та оновлена рейтингова оцінка не 
влаштовує суб’єкт рейтингування і він має підстави ду-
мати, що в ході рейтингової процедури не були враховані 
істотні фактори, що впливають на рейтингову оцінку, 
суб’єкт рейтингування має право протягом 5 робочих 
днів після одержання рейтингової оцінки подати обґрун-
товану заяву та документи до відповідного уповноваже-
ного органу уповноваженого рейтингового агентства. 

Після аналізу заяви і документів відповідний уповнова-
жений орган уповноваженого рейтингового агентства про-
тягом 5 робочих днів після одержання документів для 
оскарження приймає рішення з присвоєння або оновлення 
рейтингової оцінки, що не підлягає подальшому оскаржен-
ню в уповноваженому рейтинговому агентстві, проте може 
бути оскаржено в установленому законодавством порядку. 

До прийняття рішення уповноваженим рейтинговим 
агентством за результатом розгляду оскарження роз-
криття інформації про прийняте рішення щодо рейтинго-
вої оцінки не здійснюється. 

8. Оновлення присвоєної рейтингової оцінки прово-
диться уповноваженим рейтинговим агентством відпо-
відно до умов договору в разі надходження інформації, 
що є підставою для перегляду, або в разі звернення 
суб’єкта рейтингування. 

9. Інформацією, яку повідомляє суб’єкт рейтингування 
уповноваженому рейтинговому агентству, є: 

1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів 
на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу; 

2) прийняття рішення про викуп власних акцій; 

3) факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондо-
вій біржі; 

4) отримання позики або кредиту на суму, що переви-
щує 25 відсотків активів емітента; 

5) зміна складу посадових осіб емітента; 
6) зміна власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій; 
7) рішення емітента про утворення, припинення його фі-

лій, представництв та інших відокремлених підрозділів; 
8) рішення вищого органу емітента про збільшення 

або зменшення розміру статутного капіталу; 
9) порушення справи про банкрутство емітента, вине-

сення ухвали про його санацію; 
10) рішення вищого органу емітента або суду про при-

пинення або банкрутство емітента; 
11) накладення арешту на банківські рахунки емі-

тента; 
12) знищення майна на суму, що перевищує 10 відсо-

тків розміру статутного капіталу емітента; 
13) участь емітента в холдингових компаніях, 

фінансово-промислових групах, інших об’єднаннях або 
припинення участі в них; 

14) учинення правочинів на суму, що перевищує 10 від-
сотків суми вартості активів емітента; 

15) дроблення або консолідація акцій емітента; 
16) значні зміни в номенклатурі послуг, вартість яких 

становить не менше ніж 25 відсотків доходу від реаліза-
ції послуг емітента; 

17) пред’явлення позову до емітента в розмірі, що пе-
ревищує 10 відсотків розміру статутного капіталу; 

18) річні звіти емітента; 
19) накладення фінансових санкцій на суму, що пере-

вищує понад 10 відсотків розміру статутного капіталу 
емітента; 

20) накладення Комісією штрафів на емітента; 
21) отримання, відкликання або анулювання ліцензії, 

патентів або інших документів дозвільного характеру, 
пов’язаних із здійсненням господарської діяльності емі-
тента. 

Договором можуть бути передбачені інші підстави для 
оновлення рейтингової оцінки. 

10. Інформація щодо присвоєння, оновлення, призу-
пинення та відкликання рейтингової оцінки підлягає роз-
криттю уповноваженим рейтинговим агентством відпо-
відно до нормативно-правового акта Комісії, який 
встановлює порядок подання інформації уповноважени-
ми рейтинговими агентствами. 

11. Державний контроль за додержанням цих Правил 
здійснюється Комісією відповідно до законодавства 
України. 

У разі необхідності Комісія в межах своїх повноважень 
може отримувати повний рейтинговий звіт від уповнова-
женого рейтингового агентства за окремим запитом Ко-
місії за підписом Голови Комісії. 

У разі виявлення порушень при здійсненні контролю 
за дотриманням цих Правил до уповноваженого рейтин-
гового агентства застосовуються заходи впливу відповід-
но до законодавства України.

Директор департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  А. Папаіка
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРМАцІйНІ ПоВІДоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР повідомляє про дематеріалізацію
Центральним територіальним департаментом Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «ВИШПІЛЬСЬКЕ» 
(12401, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси, 
вул. Шкільна, 19, код за ЄДРПОУ: 01529079), загальна 
сума випуску акцій – 461 641,75 грн, номінальна вартість 
акцій - 0,25 грн, кількість простих іменних акцій – 1 846 567 
штук. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездо-
кументарній формі існування №33/06/1/97, дата реєстра-
ції: 03 квітня 1997 року, дата видачі: 25 лютого 
2016  року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на 
підставі рішення НКЦПФР від 10.11.2015 №1843, пункту 
5 Розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпе-
ченням існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року №736, відповідно до наданих документів ви-
дано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних 
акцій ВАТ «ВИШПІЛЬСЬКЕ» (місцезнаходження: 12401, 
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси, 
вул. Шкільна, 19, код за ЄДРПОУ: 01529079) у зв’язку з 
забезпеченням існування іменних цінних паперів у без-
документарній формі – розпорядження № 04-цД-ЗС 
від 25.02.2016 року.

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 Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 11 розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до Витягу з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців №1000605551 від 02.02.2016р., що на-
даний листом Центрального територіального департа-
менту Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 04.02.2016р. №05/02/354 (вх.№227-ту від 
05.02.2016р.) про припинення ПРИВАТНоГо АКцІо-
НЕРНоГо ТоВАРИСТВА «СТРАХоВА КоМПАНІЯ 
«РЕНЕСАНС» (код за ЄДРПОУ: 32553838, 79008, 
м. Львів, Галицький район, площа Галицька, буд. 15) у 
зв’язку з визнанням його банкрутом, зупинено обіг про-
стих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕНЕСАНС» (код 

за ЄДРПОУ 32553838) – розпорядження № 36-Кф-З 
від 23 лютого 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015р №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «Мобільне спеціалі-
зоване БМУ № 87 «Антисептик» (04074, м. Київ, вул. 
Резервна, 29, код за ЄДРПОУ: 01264540) на зупинення 
обігу акцій ПрАТ «Мобільне спеціалізоване БМУ № 87 
«Антисептик» у зв’язку з перетворенням в ТОВ «Мо-
більне спеціалізоване БМУ № 87 «Антисептик», зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Мобільне спеціалізоване БМУ 
№ 87 «Антисептик» — розпорядження № 42-Кф-З від 
24 лютого 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015р №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «Верхньорогачиць-
ке автотранспортне підприємство 16546» (74400, 
Херсонська область, Верхньорогачицький район, 
смт.  Верхній Рогачик, вул. Ювілейна, 12, код за 
ЄДРПОУ: 23138994) на зупинення обігу акцій 
ПрАТ  «Верхньорогачицьке автотранспортне підпри-
ємство 16546» у зв’язку з перетворенням в ТОВ «Верх-
ньорогачицьке автотранспортне підприємство 16546», 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Верхньорогачицьке авто-
транспортне підприємство 16546» — розпорядження 
№ 43-Кф-З від 24 лютого 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 11 розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до Витягу з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців №1000605312 від 02.02.2016р., 
що наданий листом Центрального територіального де-
партаменту Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 04.02.2016р. №05/02/354 
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(вх.№227-ту від 05.02.2016р.) про припинення ЗАКРИ-
ТоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «СТРАХоВА 
КоМПАНІЯ «ГАЛАКТИКА» (код за ЄДРПОУ: 30026143, 
03115, м. Київ, вул. Котельникова, буд. 23 у зв’язку з 
визнанням його банкрутом, зупинено обіг простих 
іменних акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛАКТИКА» (код за 
ЄДРПОУ: 30026143) – розпорядження № 37-Кф-З від 
23 лютого 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, підпункту а) пункту 3 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013р. №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013р. за №822/23354, та відповідно до доку-

ментів, наданих Публічним акціонерним товариством 
«ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», 61003, 
м. Харків, вул. Клочківська, буд. 3, код за ЄДРПОУ: 
20021814, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій Публічного акціонер-
ного товариства «ІННоВАцІйНо-ПРоМИСЛоВИй 
БАНК». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Пу-
блічного акціонерного товариства «ІННОВАЦІЙНО-
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» від 23 вересня 2010 року 
№807/1/10, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  40-Кф-С-А від 22 лютого 2016 року.

25.02.2016 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

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЕЛЕКТРо»

Приватне акціонерне товариство «Електро» (75100, Херсонська обл., 
м. Цюрупинськ, вул. Стаханова, 61) скликає загальні збори акціонерів 
12.04.2016 о 09.30 за адресою товариства: Херсонська обл., м. цюру-
пинськ, вул. Стаханова, 61, кабінет директора, з таким порядком ден-
ним: 1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення збо-
рів та порядку голосування на зборах. 2. Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 3. Звіт На-
глядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії Това-
риства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зійної комісії Товариства. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 
рік. 6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 
2015 році. 7. Попереднє затвердження значних правочинів, які можуть вчи-
нятися протягом наступних 3-х років з дня проведення зборів та вчинялись 
на протязі 2015 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів ПрАТ «Електро», буде складено станом на 24 го-
дину 06.04.2016 року. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день 
проведення загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 

20 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів  – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-
рядку денного загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням 
ПрАТ  «Електро» за адресою: 75100, Херсонська обл., м. Цюрупинськ, 
вул.  Стаханова, 61, кабінет директора у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 
9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведен-
ня Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – дирек-
тор товариства Тищенко Наталія Анатоліївна. Телефон для довідок: 
(05542)  2-11-05. Основні показники фінансово-господарської діяльності за 
2014-2015 рр. (тис.грн.): Усього активів - 1192,1/1951,1. Основні засоби - 
460,7/413,6. Довгострокові фінансові інвестиції - 1,7/0. Запаси - 64,4/93,2. 
Сумарна дебіторська заборгованість - 665,1/1440,5. Грошові кошти та їх 
еквіваленти - 0,2/3,8. Нерозподілений прибуток - 181,2/217,9. Власний капі-
тал - 507,9/544,6. Статутний капітал - 180,7/180,7. Довгострокові 
зобов'язання - 0/0. Поточні зобов'язання - 684,2/1406,5. Чистий прибуток 
(збиток) - 28,4/36,7. Середньорічна кількість акцій (шт.) - 30118/30118. Кіль-
кість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 0/0. Чисельність 
працівників на кінець періоду (осіб) - 14/11. Директор - Тищенко Н.А. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «МИКоЛАїВСЬКА ТЕПЛоЕЛЕКТРоцЕН-
ТРАЛЬ»; 1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30083966; 1.3  Міс-
цезнаходження емітента: 54020, Миколаїв, Каботажний спуск, 18; 1.4  Між-
міський код, телефон та факс емітента: (0512) 36-20-40; 1.5 Електронна 
поштова адреса: kanc@ntec.mk.ua; 1.6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ntec.mk.ua; 
1.7 Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
2.1. Змiни вiдбулися згiдно Наказу Фонду державного майна України вiд 

24.02.2016р. №392 «Про склад ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» 
вiд 24.02.2016р.:

Призначити членом ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства 
«Миколаївська теплоелектроцентраль» Харiну Наталiю Миколаївну (особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) заступника начальника вiддiлу 
корпоративних вiдносин Управлiння з питань корпоративних вiдносин Депар-
таменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних 
вiдносин Фонду державного майна України з 24 лютого 2016 року. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: заступник начальника Управлiння-начальник вiддiлу.

2.2. Змiни вiдбулися згiдно Наказу Фонду державного майна України вiд 
24.02.2016р. №392 «Про склад ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» 

вiд 24.02.2016р.:
Призначити членом ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства 

«Миколаївська теплоелектроцентраль» Лунiну Любов Миколаївну (особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) головного спецiалiста вiддiлу 
iнформацiйного та рекламного забезпечення органiзацiї продажу об'єктiв за 
конкурсом Управлiння з питань бiржової дiяльностi та конкурсного продажу 
Департаменту конкурентних продажiв об'єктiв приватизацiї Фонду державного 
майна України з 24 лютого 2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного спецiалiста.

2.3. Змiни вiдбулися згiдно Наказу Фонду державного майна України вiд 
24.02.2016р. №392 «Про склад ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» 
вiд 24.02.2016р.:

Призначити членом ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товари-
ства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Безкоровайну Олену Василiвну 
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) головного державного 
ревiзора-iнспектора сектору реєстрацiї платникiв та електронних сервiсiв 
Миколаївського управлiння Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї з 
обслуговування великих платникiв у м.Одесi МГУ ДФС з 24 лютого 2016 року. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймає посаду головного державного ревiзора-iнспектора.

3. Підпис
Т.в.о. голови правління о.М. Матвіюк підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАчАННю ТА ГАЗИфІКАцІї «ВІННИцЯГАЗ» (надалі – 
«Товариство»), місцезнаходження якого: 21012, Україна, Вінницька область, 
м. Вінниця, провулок Костя Широцького (Щорса), буд. 24, повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збо-
ри») 02 квітня 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Вінниця, провулок 
Костя Широцького (Щорса), буд. 24 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах - 29 березня 2016 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСИТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ
(ПоРЯДоК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ):

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

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

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
11. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуван-

ням назви провулка.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвер-
дження їх у новій редакції.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Нагля-
дової ради Товариства.

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

18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізій-
ної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 - 2015рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2015р.* 2014р.

Усього активів 1 608 959 912 420 
Основні засоби 648 205 640 344 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 
Запаси  1 841  3 753 
Сумарна дебіторська заборгованість 806 018 100 324 
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 929  49 768 
Нерозподілений прибуток 90 477 90 950
Власний капітал 299 544 293 639 
Статутний капітал  2 600  2 600 
Довгострокові зобов’язання  92 347 111 761 
Поточні зобов’язання 1 217 066 507 020 
Чистий прибуток (збиток)  -19 536 -160 969 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 200 186 5 200 186
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) 2 267 2 584

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах. 

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть 
у приміщенні Товариства за адресою:

м. Вінниця, провулок Костя Широцького (Щорса), буд. 24 (відділ ВЕП, 
кім.314), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення річних загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Редько Н.П..

Довідки за телефоном (0435) 68-81-82.
ПАТ «ВІННИцЯГАЗ»

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ХМЕЛЬНИцЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 
29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, просп. Миру, 41, повідом-
ляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «За-
гальні збори») 01 квітня 2016 року о 13.00 годині за адресою: м. Хмель-
ницький, просп. Миру, 41 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції  - о 12.00, закінчення реєстрації - о 12.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 28 березня 2016 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСИТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ
(ПоРЯДоК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ):

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

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

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-

твердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Нагля-
дової ради Товариства.

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

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізій-
ної комісії Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 - 2015рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2015р.* 2014р.

Усього активів 1144623 794544 
Основні засоби 458570  452746
Довгострокові фінансові інвестиції 68856  158775
Запаси 9971  6525
Сумарна дебіторська заборгованість 569342 133421
Грошові кошти та їх еквіваленти 14861  32119
Нерозподілений прибуток 12998 94042
Власний капітал 456180  517300
Статутний капітал 5531  5531
Довгострокові зобов’язання 37791  42332
Поточні зобов’язання 650653  234912
Чистий прибуток (збиток) -87697  -16374
Середньорічна кількість акцій (шт.) 368760 368760

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоСТАчАННю ТА ГАЗИфІКАцІї «ХМЕЛЬНИцЬКГАЗ»
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАчАННю ТА ГАЗИфІКАцІї «чЕРНІВцІГАЗ» (нада-
лі  – «Товариство»), місцезнаходження якого: 58009, Чернівецька область, 
м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, повідомляє про проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 31 березня 
2016  року о 11.00 годині за адресою: м. чернівці, вул. Винниченка, 9-а 
(в актовому залі Товариства).

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах - 25 березня 2016 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСИТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ
(ПоРЯДоК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ):

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

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

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвер-
дження їх у новій редакції.

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

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Нагля-
дової ради Товариства.

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

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізій-
ної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 - 2015рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2015р.* 2014р.

Усього активів 585 975 370 681
Основні засоби 237 789 242 739
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 295 3 446
Сумарна дебіторська заборгованість 292 841 97 388
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 373 18970
Нерозподілений прибуток (214 141) (113 959)
Власний капітал 0 40 037
Статутний капітал 1 003 1 003
Довгострокові зобов’язання 42 434 41 458
Поточні зобов’язання 654 261 289 186
Чистий прибуток (збиток) (100 183) (69 112)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 215 759 215 759
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1254 1292

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах. 

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у при-
міщенні Товариства за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а (Юридичне 
управління, кім. 307), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загаль-
них зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління 
ПАТ «Чернівцігаз» Горда В.Є.

Довідки за телефоном (0372) 54-89-19.

ПАТ «чЕРНІВцІГАЗ»

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) 1945 2246
* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 

висновком, буде надана на Загальних зборах. 
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при 

собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть 
у приміщенні Товариства за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 41 
(відділ правового забезпечення, кім. 203), щоденно (крім суботи та неділі) з 
10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день 
проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпові-
дальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами є Щабельська Олена Георгіївна.

Довідки за телефоном (0382) 71-14-80.
ПАТ «ХМЕЛЬНИцЬКГАЗ»

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 То-

ВАРИСТВо "УКРСоцБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-45-55 -
5. Електронна поштова адреса Nataliia.Sirovatka@unicredit.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.unicredit.ua/sp_reginfo/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє про звiльнення за 

власним бажанням та припинення повноважень Голови та члена Спосте-

режної Ради Банку п. Вiллiбальда Чернко (Willibald Cernko) з 18 лютого 
2016 року (останнiй день на посадi). Пiдставою для звiльнення є заява  
п. Вiллiбальда Чернко вiд 18 лютого 2016 року, отримана Банком 23 лютого 
2016 року. 

Вiллiбальда Чернко (паспорт: Р 7249628, виданий 04.07.2013 
Магiстратом м. Вiдня) часткою в статутному капiталi Банку не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Головою та членом Спостережної Ради було обрано вiдповiдно до 
рiшення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку вiд 24 квiтня 2015 року 
(протокол №1).

Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не обрано.
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 Т.Ю. Савощенко
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.02.2016
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МИРГоРоДСЬКИй ЗАВоД МІНЕРАЛЬНИХ ВоД»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00382651)

1. Публічне акціонерне товариство «Миргородський завод міне-
ральних вод» (надалі - Товариство) повідомляє, що 08 квітня 2016 року о 
10-00 год. за адресою: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзавод-
ська, 1, актовий  зал, відбудуться чергові загальні збори акціонерів. 

2. Реєстрація учасників зборів: 08.04.2016 року з 08:45 год. до 09:45 год. 
за місцем проведення зборів.

3. Дата складання переліку акціонерів для участі у зборах – станом на 
04 квітня 2016 року. Для участі в зборах необхідно мати: акціонерам – до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності з діючим законо-
давством.

4. ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної 

комісії.
2. Про обрання голови загальних зборів та секретаря загальних збо-

рів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 

та затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово – 

господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства .

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження фінансового річного звіту Товариства  за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
9. Про затвердження списання основних засобів Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, що стосуються приве-

дення його у відповідність до діючого законодавства щодо захисту прав 
інвесторів, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про укладення договору оренди транспортного засобу.
16. Про укладення договорів поставки товарно-матеріальних ціннос-

тей (значних правочинів).
17. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) з 
питань порядку денного за адресою товариства: 37600, Полтавська обл., 
м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, к. 203 з 11-00 до 16-00 у робочі дні. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сі-
ряк Олександр Олегович, тел. (05355) 4-36-74. Пропозиції щодо порядку 
денного приймаються  в письмовій формі в строк до 18.03.2016 року.   Те-
лефон для довідок (05355) 4-36-74.

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

Найменування показника 
періодперіод

звітний попере-
дній

Усього активів  242392 229289
Основні засоби  106350 118727
Довгострокові фінансові інвестиції  312 312
Запаси 25380 16457
Сумарна дебіторська заборгованість  95584 73038
Грошові кошти та їх еквіваленти 857 12079
Нерозподілений прибуток 202103 170329
Власний капітал 230467 198693
Статутний капітал 21474 21474
Довгострокові зобов'язання - 145
Поточні зобов'язання 10060 29881
Чистий прибуток (збиток) 31774 27617
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2045145 2045145
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 274 295

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в но-
мері 39  від 26  лютого 2016 року Бюлетень «Відомості НКЦПФР».

8. Генеральний директор Баган Юрій Миколайович підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що  несе від-
повідальність згідно із законом.

До уваги акціонерів 

ПАТ «УКРГІПРоШТУВ» 
адреса: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, буд.11, код ЄДРПОУ 04691254

Повідомляємо про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, 

які відбудуться 15 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою:
03118 м. Київ, проспект червонозоряний, 115 (нова назва проспект 

Валерія Лобановського, 115), «Будинок культури імені Героя 
Радянського Союзу Я.П. Батюка» (1-й поверх). Проїзд: від станції 
метро «Либідська» або «Деміївська» → тролейбус № 42 до зупинки 

«Школа імені Валерія Лобановського».
Реєстрація учасників з 10.00 до 10.45 годин. 

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Генерального
директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної
комісії Товариства.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2015 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік, розмір, тер-

міни та порядок виплати дивідендів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства. 
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами
Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-

рання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з ними.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-

рах Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 го-
дину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів Товариства, 
тобто на 24.00 годину 11.04.2016 року.

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

З матеріалами порядку денного Загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитися, звернувшись за адресою: 

м. Київ, вул. Паньківська, буд. 11, кім № 313, у робочі дні тижня з 15 до 
17 годин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів є Пусто-
войт А.Д. 

Довідки за телефоном: (044) 288-25-45.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2015 рік 

(тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2015р.

Попередній
2014р.

Усього активів 14781 17 482
Основні засоби 2474 5 336
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 4
Сумарна дебіторська заборгованість 11603 11 840
 Грошові кошти та їх еквіваленти 567 288
Нерозподілений прибуток ( 1413 ) 1 236
Власний капітал 14554 17 203
Статутний капітал 1 403 1 403
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 227 279
Чистий прибуток (збиток) ( 2649 ) 288
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 612 000 5 612 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 18

Генеральний директор ПАТ «УКРГІПРоШТУВ»
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Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал 
Банк» повідомляє про те, що Загальні збори акціонерів Банку (надалі – За-
гальні збори) відбудуться 31 березня 2016 року о 10:00 за адресою: Укра-
їна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для 
засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись 
у день проведення Загальних зборів та за адресою проведення Загальних 
зборів на 1-му поверсі, кабінет для переговорів, з 09.15 годин до 09.45 го-
дин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:
- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повно-

важення представника акціонера на право участі та голосування на За-
гальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представ-
ника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного 
законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства 
України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним 
чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повнова-
ження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним 
чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду 
особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без до-
віреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 25 березня 2016 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Уні-
версал Банк».

2. Про затвердження результатів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової 
тринадцятої емісії.

3. Про затвердження результатів приватного розміщення простих імен-
них акцій додаткової тринадцятої емісії.

4. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення про-
стих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

5. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом 
викладення Статуту в новій редакції.

6. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту 
ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань По-
рядку денного, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Автозаводська, 
буд. 54/19, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, кабінет для перегово-
рів, та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення: Україна, 
04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Для ознайомлення із зазначеними документами:
1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на пра-

во ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до ви-
мог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодав-
ства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним 
чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження 
представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним 
чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, 
яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. 

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник ак-
ціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності 
акціонера на акції ПАТ «Універсал Банк» - оригінал виписки про стан рахун-
ку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціо-
нера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для 
ознайомлення.

Документи надаються акціонеру ПАТ «Універсал Банк» та/або його 
представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, про-
тягом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «Універсал Банк» відповідного 
запиту. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціоне-
ру (представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлен-
ня в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового за-
питу. 

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в пись-
мовій формі  згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту 
ПАТ «Універсал Банк» на адресу: Україна, 04114, Київ, вул. Автозавод-
ська,  буд. 54/19.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «Універсал 
Банк»  – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів будуть доведені 
до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідо-
млення не пізніш як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами – Волох Ігор Олегович, Голова Правління ПАТ «Універ-
сал Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних 
зборів можна отримати за тел.: (044) 391-58-53 або за адресою: Україна, 
04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за адре-
сою www.universalbank.com.ua).

З повагою,
Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «МАКАРоННА фАБРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00376449; 3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. 
Кирилiвська, 142; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-50-37 
(044) 468-03-32; 5. Електронна поштова адреса: jurist@kmf.com.ua; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: kmf.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою То-
вариства (протокол № 43 вiд 24.02.2016 р.). Припинення повноважень по-
садової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради. Посадова 
особа Варданян Грачик Манвелович, який займав посаду Виконуючого 
обов’язки Голови Правлiння - Президента, припиняє повноваження з 
29.02.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посадi: 1 рiк та 3 мiсяцi. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Голови Правлiння - Президента прийнято Наглядо-
вою радою Товариства (протокол № 43 вiд 24.02.2016 р.). Обрання посадової 
особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради. Томiленко Валерiй Ми-
хайлович обраний на посаду Голова Правлiння - Президент з 01.03.2016 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-
продукт» (заступник директора), ПАТ «Макаронна фабрика» (голова 
правлiння  - президент), ПАТ «ДПЗКУ» (перший заступник голови правлiння), 
ПАТ «Макаронна фабрика» (радник голови правлiння - президента). Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

В. о. Голови Правлiння - Президента Варданян Грачик Манвелович

Повідомлення 
про намір придбати значний пакет акцій

Я, громадянин Ізраїлю, Вендров олександр, враховуючи положен-
ня статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо при-
дбання значного пакету акцій товариства, повідомляю про  
свій намір придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РАЙ АГРО ХІМ» (код ЄДРПОУ 05489359), у кількості 
261 152 штуки.

На момент публікації цього повідомлення, акціями ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙ АГРО ХІМ» (код ЄДРПОУ 05489359) не 
володію.

25 лютого 2016 р.  /Вендров Олександр/

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РАй АГРо ХІМ»
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ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оДЕСЬКИй 
ЗАВоД По ВИПУСКУ КоВАЛЬСЬКо-ПРЕСоВИХ 

АВТоМАТIВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо «оДЕСЬКИй ЗАВоД По ВИПУСКУ КоВАЛЬСЬКо-ПРЕСоВИХ 
АВТоМАТIВ»

2. КОД за ЄДРПОУ 05749145
3. Місцезнаходження 65029, м.одеса, вул.Градоначальницька, 4 
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 728-30-23, (048) 731-09-69
5. Електронна адреса odessa-kpa@mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://www.cupra.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів Зміна складу посадових осіб

II. Текст повідомлення
23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 

23.02.2016р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралося Правлін-
ня, прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління 
Москальця Володимира Костянтиновича (паспорт серія КЕ 940027, вида-
ний 10.02.1998р. Київським РВ УМВС України в Одеській області). Володіє 
21,223% статутного капіталу емітента. Перебував на посаді з 08.10.2010р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
23.02.2016р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралося Правлін-
ня, прийнято рішення про припинення повноважень заступника Голови 
Правління Маджара Сергія Афанасійовича (паспорт серія КЕ № 465857, 
виданий 11.11.1996р. Центральним РВ УМВС України в Одеській області). 
Володіє 0,306% статутного капіталу емітента. Перебував на посаді з 
08.10.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
23.02.2016р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралося Правлін-
ня, прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Стан-
ченко Раїси Іванівни (паспорт серія КЕ № 058269, виданий 21.09.1995р. 
Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області). Не володіє акціями 
емітента. Перебувала на посаді з 08.10.2010р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
23.02.2016р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралося Правлін-
ня, прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Шес-
топала Сергiя Iвановича (паспорт КЕ № 252933, виданий 05.07.1996р. 
Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області). Не володіє акція-
ми емітента. Перебував на посаді з 05.09.2012р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
23.02.2016р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралося Правлін-

ня, прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Саве-
льєвої Лариси Анатоліївни (паспорт серія КК № 466992 виданий, 
22.05.2000р. Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області). Не 
володіє акціями емітента. Перебувала на посаді з 08.10.2010р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
23.02.2016р.) прийнято рішення про обрання та призначення на посаду Го-
лови Правління Москальця Володимира Костянтиновича (паспорт серія КЕ 
№940027, виданий 10.02.1998р. Київським РВ УМВС України в Одеській 
області) терміном на 5 років. Володіє 21,223% статутного капіталу емітен-
та. Освіта вища. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду: з 
08.10.2010р. Голова Правління ПАТ ОЗКПА. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 23.02.2016р.) 
прийнято рішення про обрання та призначення на посаду заступника Голови 
Правління Маджара Сергія Афанасійовича (паспорт серія КЕ № 465857, вида-
ний 11.11.1996р. Центральним РВ УМВС України в Одеській області) терміном 
на 5 років. Володіє 0,306% статутного капіталу емітента. Освіта вища. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посаду: з 03.07.2006р. начальник виробництва ПАТ 
ОЗКПА, з 05.09.2012р. заступник Голови Правління ПАТ ОЗКПА. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
23.02.2016р.) прийнято рішення про обрання та призначення на посаду 
члена Правління Станченко Раїсу Іванівну (паспорт серія КЕ № 058269, 
виданий 21.09.1995р. Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській об-
ласті) терміном на 5 років. Не володіє акціями емітента. Освіта вища. Про-
тягом останніх п’яти років обіймала посаду: з 15.02.2002р. головний бух-
галтер ПАТ ОЗКПА. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
23.02.2016р.) прийнято рішення про обрання та призначення на посаду 
члена Правління Шестопала Сергiя Iвановича (паспорт КЕ № 252933, ви-
даний 05.07.1996р. Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області) 
терміном на 5 років. Не володіє акціями емітента. Освіта вища. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посаду: з 12.02.2007р. по 02.08.2010р. дирек-
тор ТОВ «Гідропром»; з 01.06.2011р. головний механік ПАТ ОЗКПА. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

23.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол б/н від 
23.02.2016р.) прийнято рішення про обрання та призначення на посаду 
члена Правління Савельєву Ларису Анатоліївну (паспорт серія КК 
№  466992 виданий, 22.05.2000р. Овідіопольським РВ УМВС України в 
Одеській області) терміном на 5 років. Не володіє акціями емітента. Освіта 
вища. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду: з 07.06.2010р. на-
чальник відділу маркетингу ПАТ ОЗКПА; з 01.10.2012р. інженер з підготов-
ки виробництва ПАТ ОЗКПА. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.

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

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

Голова Правління ПАТ оЗКПА  Москалець В.К.
24.02.2016р.

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 "ЗАПОРIЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ 00191224
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, 

вул. Дiагональна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 283-91-35 236-14-42

5. Електронна поштова 
адреса

nikolay.zinchenko@zaporozhcoke.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.zaporozhcoke.com

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

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС» (надалi - То-

вариство) повiдомляє, що 23.02.2016 р. вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» (знаходится за адресою: 04071, м. Київ, вул. 
Нижнiй Вал, 17/8) був отриманий Реестр власникiв iменних цiнних паперiв, 
сформований станом на 01.01.2016 р., згiдно з яким вiдбулись наступнi 
змiни на рахунку власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, а саме:

Найменування власника акцiй - ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МЕТIНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability 
Company Metinvest B.V.), мiсцезнаходження - Alexanderstraat 23, 
2514JM's-Gravenhage, буд. 23, оф. 2514JM, Гаага, Нiдерланди, 
реєстрацiйний номер 24321697, що володiла часткою в загальнiй 
кiлькостi акцiй - 60 855 901 штук (51,0000%) та в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй 60 855 901 штук (51,0000%), збiльшила пакет акцiй, в 
результатi чого його частка становить в загальнiй кiлькостi акцiй -  
62 249 218 штук (52,1677%) та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй  
62 249 218 штук (52,1677%). 

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 Литовка Вiталiй Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 24.02.2016

(дата)

ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “ЗАПоРIЖКоКС”
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Шановний акціонер!

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
ШВЕйНА фАБРИКА «ВоРоНІН» 

(надалі – Товариство) (ЄДРПОУ: 00309252)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 06  квітня 2016 року з 15 години 15 хвилин 
до 16 годин 15 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 06 квітня 2016 року о 
16.30 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 01033, 
м.  Київ, вул. Короленківська, 3, актовий зал (шостий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01033, м. Київ, вул. Королен-
ківська, 3.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 31 березня 2016 року.

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

1. Звіт Голови Правління про підсумки роботи ПАТ за 2015 р.
Основні напрямки діяльності ПАТ на 2016  р.
2. Доповідь головного бухгалтера про баланс ПАТ за 2015 р. та затвер-

дження річного звіту та балансу за 2015 р.
3. Звіт Голови Ревізійної Комісії.
4. Звіт Голови Наглядової Ради про роботу за звітний період.
5. Про виплату дивідендів за 2015 р.
6. Переобрання членів Наглядової Ради.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Ко-
жен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3 у відділі бухгалтерії, 
кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Збо-
рів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер Товариства – Ні-
кульшина Юлія Дмитрівна.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 81191 77873
Основні засоби (залишкова вартість ) 54045 55018
Довгострокові фінансові інвестиції 1
Запаси в т.ч. готова продукція 11237 9452
Сумарна дебіторська заборгованість 13311 12967
Грошові кошти та їх еквіваленти 2598 435
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

54811 54474

Власний капітал 55345 55008
Статутний капітал 351 351
Довгострокові зобов’язання 9017 9047
Поточні забезпечення 815 611
Поточні зобов’язання 16014 13207
Чистий прибуток (збиток) 395 (2250)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200.3 200.3
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

372 385

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 289-52-22; 289-70-16
Голова Наглядової ради  Вороніна Л.М.

Шановні акціонери !
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України 

«Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та 
при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції ак-
ціонерів, які до 31 березня 2016 р. (дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депо-
зитарною установою договір на обслуговування рахунку в 
цінних паперах.

ПоВІДоМЛЕННЯ
Про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ЗАТ «СІВАч»
Закрите акціонерне товариство «Сівач», що є юридичною особою за 

законодавством України, ідентифікаційний код: 33544908, що знаходить-
ся за адресою: 01010, м. Київ, вул. Рибальська, будинок 2 (надалі – «То-
вариство»), повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акці-
онерів Закритого акціонерного товариства «Сівач» (надалі – «Загальні 
збори»). 

1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства. Закрите ак-
ціонерне товариство «Сівач». Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Ри-
бальська, будинок 2.

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата про-
ведення Загальних зборів – 28 березня 2016 року. Час проведення За-
гальних зборів: 11.00. Місце проведення Загальних зборів: 03115, м. Київ, 
вул. Львівська, будинок 18, корпус Б, кімната 1.

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах. Реєстрація акціонерів, їхніх повноважних представників, які прибули 
на Загальні збори, буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів 
за адресою проведення Загальних зборів з 10.00 до 10.50. Час початку реє-
страції акціонерів: 10.00. Час закінчення реєстрації акціонерів: 10.50. 

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 22 березня 2016 року. 

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

5.1. Обрання лічильної комісії;
5.2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
5.3. Зміна найменування Закритого акціонерного товариства «Сівач».
5.4. Зміна місцезнаходження Закритого акціонерного товариства «Сі-

вач».
5.5. Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження нової редак-

ції статуту Товариства.
5.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5.7. Затвердження внутрішніх положень Товариства у зв’язку з їх при-

веденням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні това-
риства».

5.8. Затвердження річного звіту Товариства.
5.9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
5.10. Прийняття рішення за наслідками звіту виконавчого органу Това-

риства (Правління).
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери 
мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочі дні за адре-
сою: 01010, м. Київ, вул. Рибальська, будинок 2, офіс 1. Час ознайомлення 
з 09.00 до 18.00. Крім того, в день проведення Загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів. Осо-
ба відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Насвіт Ана-
толій Ілларіонович – Голова правління ЗАТ «Сівач» (095-809-91-26). 

7. основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства (тис.грн.)*

 Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 11720,1 11720,1
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1172,0 1172,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 10548,4 10548,4
Нерозподілений прибуток -28,4 -28,4
Власний капітал 11691,6 11691,6
Статутний капітал 11720,0 11720,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 28,5 28,5
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі: акціонерам – 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково до-
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з 
чинним законодавством».
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Повідомлення 
про намір придбати значний пакет акцій

Я, громадянин України, Дрьомін юрій Борисович, враховуючи по-
ложення статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо 
придбання значного пакету акцій товариства, повідомляю про  
свій намір придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РАЙ АГРО ХІМ» (код ЄДРПОУ 05489359), у кількості 
261 152 штуки.

На момент публікації цього повідомлення, акціями ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙ АГРО ХІМ» (код ЄДРПОУ 05489359) не 
володію.

25 лютого 2016 р. /Дрьомін Юрій Борисович/

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РАй АГРо ХІМ»

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІНДУСТРІЯ-2020», 
код за ЄДРПОУ 01349911, місцезнаходження: 65033, м. Одеса, 
вул.  Аеропортівська, 15 (далі - Товариство), які відбудуться 30 берез-
ня 2016  року о 12.00 за адресою: 65033, м. одеса, вул. Аеропортів-
ська, 15, офіс № 1. Реєстрація учасників загальних зборів з 11.30 до 
11.55 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації 
акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який іден-
тифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який 
ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чин-
ного законодавства України. 

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень. 

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - гос-
подарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.

3. Звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товари-
ства за 2015 рік та його затвердження.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його 
затвердження.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Ревізора, звіту виконавчого органу Товариства. 

6. Затвердження річного звіту Товариства. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реє-
страції статуту Товариства у новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Поло-
ження про Наглядову раду та Положення про Ревізора Товариства шля-
хом викладення їх у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 24 березня 2016 року. Порядок 

ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65033, 
м. Одеса, вул. Аеропортівська, 15, офіс № 1. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — ревізор Кабаченко Р.О. Довід-
ки за телефоном (048) 743-22-88 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 341,3
1 337

0
0

4,1
0,2
0

1 332
1 332

0
9,3
0

13 322 030

-

-
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1 341,3
1 337

0
0

4,1
0,2
0

1 332
1 332

0
9,3
0

13 322 030

-

-
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Директор Товариства

Шановний акціонер 

ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-2020» !

ПоВІДоМЛЕННЯ
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Агропромтехніка»
Код ЄДРПоУ 03765045

Чернігівська область, смт. Козелець, вул..Толстого, буд. 32-А. 
Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Агропромтехніка» відбудуться 19 квітня 2016 року о 10-й годині за адре-
сою: 17000, Україна, чернігівська область, смт.Козелець, вул..Толсто-
го, буд. 32-А (кабінет директора).

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведен-
ня зборів 19 квітня 2016 року з 09.00 до 09.45. Право участі у загальних 
зборах мають акціонери, згідно переліку акціонерів, складеному на 
13.04.2016 р.

Порядок денний.
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2015 рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік.
5. Звіт ревізора за 2015 рік.
6. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2015 рік.
Для участі в загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, а для представників акціонерів — доручення, оформлене згідно з 
чинним законодавством.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий 
час за місцем знаходження товариства. Відповідальний за порядок озна-

йомлення акціонерів з документами — директор товариства Кишка Василь 
Пантелійович. 

Отримати додаткову інформацію можна у виконавчому органі товари-
ства або за телефоном: (04646) 2-13-01.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Агропромтехніка»

Найменування показника період
2015 2014

Усього активів 451 437
Основні засоби 321 339
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 25 20
Сумарна дебіторська заборгованість 80 57
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 21
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 332 332
Статутний капітал 185 185
Довгострокові зобов’язання 17 16
Поточні зобов’язання 13 4
Чистий прибуток (збиток) (96) (100)
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 740531 740531
Кількість акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Директор ПрАТ «Агропромтехніка»  В.П.Кишка

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АГРоПРоМТЕХНІКА»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГО-
МОНТАЖ», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Алчевських, 43, по-
відомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
«30» березня 2016 року о 14-00 за адресою: м.Харків, пр.Льва Лан-
дау, 147, Актова зала адміністративної будівлі АТ «Харківська авто-
база №2». Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, від-
будеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «30» березня 
2016  року з 13-00 до 13-40. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину «24» березня 2016р.

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

1.Обрання лічильної комісії зборів. 
2.Обрання Секретаря зборів. 
3.Річний звіт Правління Товариства за 2015 рік.
4.Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зійної комісії. 

5.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради. 

6.Схвалення правочинів, укладених Товариством. 
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
9.Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 

2015 рік. 
10.Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму 
понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності 
Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів(включно) акціонери мають можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням бухгалтерії Товариства за адресою: м. Харків, вул. 
Іскринська,17, 1-ий поверх, у приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, робочий 

час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13-00 
годин). Документи надаються за письмовою заявою акціонера для озна-
йомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: 
м. Харків, пр. Льва Ландау, 147, Актова зала адміністративної будівлі 
АТ «Харківська автобаза №2» з 13-00 до 14-00. Документи надаються для 
ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голо-
вний бухгалтер Товариства Кобилінська Надія Іванівна.

ДоДАТКоВА ІНфоРМАцІЯ оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 287015 228780
Основні засоби 20614 12807
Довгострокові фінансові інвестиції 25 25
Запаси 38140 25403
Сумарна дебіторська заборгованість 36540 23071
Грошові кошти та їх еквіваленти 535 420
Нерозподілений прибуток 1206 114
Власний капітал 1315 1227
Статутний капітал 109 109
Довгострокові зобов'язання 466 424
Поточні зобов'язання 285234 227129
Чистий прибуток (збиток) 66 316
Середньорічна кількість акцій (шт.) 436280 436280
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

----- -----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

306 259

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, 
для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з 
діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (57) 732-53-08.

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПIВДЕНСПЕцАТоМЕНЕРГоМоНТАЖ»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА ЕЛІПС» (код ЄДРПОУ 19046619), 
67725, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салга-
ни, вул. Шабська, 1 Б

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 05 квітня 2016 
року, 15:00 год. Україна, одеська область, Білгород-Дністровський ра-
йон, с. Салгани, вул. Шабська, 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах:

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 14:30
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 

14:50
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: 30.03.2016 року станом на 24:00
Перелік питань, 

що виносяться на голосування:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, голови та членів лічиль-

ної комісії.
2. Звіт виконавчого органу Товариства.
3. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, 

звіту ревізійної комісії (ревізора).
5. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) за підсумками 

перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 
фінансового року. 

6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства 

на 2016 рік.
9. Про продовження повноважень Голови та членів Правління Товари-

ства, Директора, Ревізора строком на 5 років з 05.04.16р.
10. Обрання уповноваженої особи для підписання та затвердження 

контрактів з Директором, Головою Правління, Ревізором Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

З документами (матеріалами) до порядку денного під час підготовки до 
загальних зборів можливо ознайомитись за адресою: 67725, Україна, 
Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 
1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1, (кабінет Директора); посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Директор ПрАТ «ФІРМА ЕЛІПС» - Андреєнков Олександр Євгенійович. До-
відки за тел.: (04849) 6- 08 -07; 6 -07-94

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

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

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 34531 24233
Основні засоби 11167 10426
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6669 5439
Сумарна дебіторська заборгованість 9715 6153
Грошові кошти та їх еквіваленти 5593 1543
Нерозподілений прибуток 27027 18544
Власний капітал 29324 20841
Статутний капітал 1300 1300
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5207 3392
Чистий прибуток (збиток) 9283 5090
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 189 192

Директор ПрАТ «фІРМА ЕЛІПС» Андреєнков олександр Євгенійович

ПоВІДоМЛЕННЯ ПРо ПРоВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «фІРМА ЕЛІПС»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ: 05399805) місцезнаходження якого:
25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, буди-
нок 60, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться "01" квітня 2016 року о 11:30 год. за адресою місцезнаход-
ження Товариства 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград,
вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора (кімната № 2 дру-
гий поверх приміщення адмінбудівлі). Реєстрація акціонерів здій-
снюватиметься "01" квітня 2016 року з 11:00год. до 11:20 год. за місцем
проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах "28" березня 2016 року.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регла-
менту.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік. Затвер-
дження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

6. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової
ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладан-
ня таких угод.

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

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифіку-
ють особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акці-
онерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робо-
чі дні з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка,
будинок 60, кабінет директора (кімната № 2, другий поверх адмінбудівлі), а
також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення ре-
єстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами є директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗА-
ВОД" Короткова Марія Петрівна.

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2014 рік 2015 рік
Усього активів 28430 24435
Основні засоби 3176 1693
Довгострокові фінансові інвестиції 2702 2702
Запаси 1913 2791
Сумарна дебіторська заборгованість 13020 17191
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 58
Нерозподілений прибуток (збиток) -644 -1000
Додатковий капітал 3399 2843
Зареєстрований (пайовий)капітал 10231 10231

В т.ч.внески до незареєстрованого статутного
капіталу 0 0

Довгострокові зобов'язання 1142 894
Поточні зобов'язання 7357 11467
Чистий прибуток (збиток) -648 -581
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40922400 40922400

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

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6



№39, 26 лютого 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ: 05399805) місцезнаходження якого:
25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, буди-
нок 60, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться "01" квітня 2016 року о 11:30 год. за адресою місцезнаход-
ження Товариства 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград,
вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора (кімната № 2 дру-
гий поверх приміщення адмінбудівлі). Реєстрація акціонерів здій-
снюватиметься "01" квітня 2016 року з 11:00год. до 11:20 год. за місцем
проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах "28" березня 2016 року.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регла-
менту.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік. Затвер-
дження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

6. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової
ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладан-
ня таких угод.

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

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифіку-
ють особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акці-
онерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робо-
чі дні з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка,
будинок 60, кабінет директора (кімната № 2, другий поверх адмінбудівлі), а
також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення ре-
єстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами є директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗА-
ВОД" Короткова Марія Петрівна.

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2014 рік 2015 рік
Усього активів 28430 24435
Основні засоби 3176 1693
Довгострокові фінансові інвестиції 2702 2702
Запаси 1913 2791
Сумарна дебіторська заборгованість 13020 17191
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 58
Нерозподілений прибуток (збиток) -644 -1000
Додатковий капітал 3399 2843
Зареєстрований (пайовий)капітал 10231 10231

В т.ч.внески до незареєстрованого статутного
капіталу 0 0

Довгострокові зобов'язання 1142 894
Поточні зобов'язання 7357 11467
Чистий прибуток (збиток) -648 -581
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40922400 40922400

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

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «чЕРНIВЕцЬКИй цЕГЕЛЬНИй ЗАВоД №3»
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Чернiвецький цегельний завод №3»

2. Код за ЄДРПОУ 05508177
3. Місцезнаходження 58022, м. Чернiвцi, вул. Кармелюка, будинок 78

4. Міжміський код, телефон та факс 0372 538394
5. Електронна поштова адреса cegel.z.n3@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://cegla.cv.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначено, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за 
ЄДРПоУ юридичної особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му капіталі 
емітента (у 
відсотках)

30.12.2015 призначено Голова комiсiї з 
припинення

Ватаманюк Людмила 
Михайлiвна

КТ 061550
16.11.2011 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 

68.0434

Рiшенням про призначення на посаду було прийнято30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.Обрано до закiнчення процесу перетворення . Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посаду генерального директора 
ПАТ"Чернiвецький цегельний завод №3" та ВАТ "Чернiвецький цегельний завод №3" .
30.12.2015 призначено Член комiсiї з 

припинення
Бiльчак Микола 

Васильович
СС 097776

18.04.1996 Богородчанським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй 
областi

0

Рiшенням про призначення на посаду було прийнято30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.Обрано до закiнчення процесу перетворення . Протягом останнiх пяти рокiв керiвних посад не обiймав.
30.12.2015 призначено Член комiсiї з 

припинення
Шульженко Тетяна 

Олегiвна
КР 075301

26.03.1996 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi
0.008

Рiшенням про призначення на посаду було прийнято30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) 
товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Обрано до закiнчення процесу перетворення . Попереднi 
посади, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Чернiвецький цегельний завод №3" - член правлiння, ПАТ "Чернiвецький цегельний 
завод №1" - член наглядової ради.
04.11.2015 призначено Т.в.о. головного 

бухгалтера
Онофрейчук Наталiя 

Iллiвна
КР 302890

31.03.1998 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi.
0

Призначена згiдно Наказу по пiдприємству № 501 вiд 04 листопада 2015 року. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.Призначено безстроково . Попереднi посади, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер з облiку матерiальних ресурсiв, 
заступник головного бухгалтера ПАТ "Чернiвецький цегельний завод №3"
30.12.2015 припинено 

повноваження
Генеральний 

директор
Ватаманюк Людмила 

Михайлiвна
КТ 061550

16.11.2011 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi
68.0434

Рiшенням про припинення повноважень було прийнято 30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Перебувала на посадi генерального директора ПАТ"Чернiвецький цегельний завод №3" з 25.09.2013 року. 
30.12.2015 припинено 

повноваження
Голова 

наглядової ради
Статнiк Анатолiй 

Васильович
КР 086615

08.05.1996 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл
0.32

Рiшенням про припинення повноважень було прийнято 30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) 
товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на 
посадi з 25.09.2013 року. 
30.12.2015 припинено 

повноваження
Член наглядової 

ради
Кардаш Галина 

Ярославiвна
КР 857066

03.12.2004 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.
0.04

Рiшенням про припинення повноважень було прийнято 30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Перебувала на посадi з 25.09.2013 року.
30.12.2015 припинено 

повноваження
Член наглядової 

ради
Шульженко Тетяна 

Олегiвна
КР 075301

26.03.1996 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.
0.008

Рiшенням про припинення повноважень було прийнято 30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Перебувала на посадi з 25.09.2013 року.
30.12.2015 припинено 

повноваження
Голова 

ревiзiйної комiсiї
Дубковецька Леонора 

Григорiвна
КР 278191

14.01.1998 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.
0.41

Рiшенням про припинення повноважень було прийнято 30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Перебував на посадi з 25.09.2013 року.
30.12.2015 припинено 

повноваження
Член ревiзiйної 

комiсiї
Кавецька Марiя 
Олександрiвна

КР 075449
01.04.1996 Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.

0

Рiшенням про припинення повноважень було прийнято 30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Перебував на посадi з 25.09.2013 року.
30.12.2015 припинено 

повноваження
Член ревiзiйної 

комiсiї
Найдиш Василина 

Дмитрiвна
КР 142410

29.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.
0

Рiшенням про припинення повноважень було прийнято 30.12.2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ"Чернiвецький цегельний 
завод №3" в звязку з прийняттям рiшення про реорганiзацiю (перетворення) товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Перебував на посадi з 25.09.2013 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством. 
2. Найменування посади Голова комiсiї з припинення Ватаманюк 

Людмила Михайлiвна, 25.02.2016
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», що 
знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Алчевських, 43, повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться «29» берез-
ня 2016 року об 14-00 за адресою: м.Харків, вул.Алчевських 32-г, акто-
ва зала. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, від-
будеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «29» березня 
2016 року з 13-00 до 13-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину «23» березня 2016р.

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

1.Обрання лічильної комісії зборів. 
2.Обрання Секретаря зборів.
3.Річний звіт Правління Товариства за 2015 рік.
4.Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зійної комісії. 

5.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8.Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 

2015 рік.
9.Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством 

протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% 
вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів(включно) акціонери мають можливість за письмовим 
запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, 
вул. Алчевських,43, 4-ий поверх, у приміщенні юридичного відділу у робочі 
дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13-00 
годин). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються наймену-
вання акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акці-
онера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифі-

кації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються 
для ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 
м. Харків, вул. Алчевських, 32-Г, у приміщенні актової зали з 13-00 до 14-00, 
без письмового запиту. Документи надаються для ознайомлення та не під-
лягають виносу.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – юрисконсульт Шкарбан Оксана Сергіївна . Телефон для довідок 
(057) 700-61-01

ДоДАТКоВА ІНфоРМАцІЯ оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1210509 764544
Основні засоби 56454 50417
Довгострокові фінансові інвестиції 248 3200
Запаси 484292 318674
Сумарна дебіторська заборгованість 534939 359590
Грошові кошти та їх еквіваленти 17453 4270
Нерозподілений прибуток 12965 6390
Власний капітал 19157 15713
Статутний капітал 5384 5384
Довгострокові зобов'язання 822123 480671
Поточні зобов'язання 369229 268160
Чистий прибуток (збиток) 6136 3356
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21533959 21533959
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)

1049 912

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, 
для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з 
діючим законодавством і ПАСПОРТ.

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ Житлобуд – 1»

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРЕСТ ЖИТЛоБУД – 1»

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «ФАРМАК» (Код за ЄДРПОУ: 

00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 63) повідом-
ляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 
2016  року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, 
вул.  фрунзе, 63, І поверх (конференц-зал).

Порядок денний:
1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 

2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства 
за 2015 рік.

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

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, результатів діяль-
ності Товариства за 2015 рік, балансу, звіту про фінансові результати та 
інших форм річної звітності за 2015 рік.

4. Розподіл прибутку за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 
2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2015 рік, порядок розподілу прибутку на 2016 рік.

5. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предме-
том, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів 
ПАТ «ФАРМАК» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 
рік, які можуть вчинятися ПАТ «ФАРМАК» у період з 31 березня 2016 року 
по 30 березня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та 
їх граничної сукупної вартості.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
2015

Звітний 
2014

Усього активів 3 453 548  2 716 276 
Основні засоби 1 800 487  1 530 808 
Довгострокові фінансові інвестиції 41 754  33 898 
Запаси 710 392  458 360 
Сумарна дебіторська заборгованість 718 489  597 568 
Грошові кошти та їх еквіваленти 182 426  95 642 

Нерозподілений прибуток 1 667 792  1 451 136 
Власний капітал 21 284  21 284 
Статутний капітал 36 366  36 366 
Довгострокові зобов'язання 262 248  259 743 
Поточні зобов'язання 1 058 579  740 893 
Чистий прибуток (збиток) 407 279  206 854 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 273 200  7 273 200 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець періоду 2 214 2 116

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-00 31 березня 2016 року за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів – 25.03.2016 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери (їх представники) 
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.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 59 у кабінеті секретаря корпоративного, з 
11  год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення За-
гальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Сиротюк Ю.В. (секретар корпоративний). Кон-
тактний телефон:(044) 496-87-77.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів будуть 
прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

УВАГА: ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРУ З 
ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ, НЕ МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ НА ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ПУНКТУ 10 РОЗДІЛУ VI ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ «ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ».

Наглядова рада ПАТ «фАРМАК»

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фАРМАК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ"; 2. Код за ЄДРПОУ
емітента: 36906459; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-40-60; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@avtomeh.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.avtomeh.com;  7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 24.02.2016 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

24.02.2016 р.) та Наказу 10-К від 24.02.2016 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Генерального директора
ПАТ "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ" Козієнка Олександра Сергійовича (не надано
згоди на розкриття паспортних даних) строком до 22.08.2016 р. Не володiє
акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Генеральний директор, Голова Правлiння, Головний бухгалтер.

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

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

2. Найменування посади - Генеральний Директор  ПАТ "АВТОМЕ-
ХАНIЗАЦIЯ" Козієнко Олександр Сергійович 24.02.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IН-
ВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 38103607; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний
район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та
факс: (056) 789-42-07; 5.Електронна поштова адреса: inbox@triykain-
vest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www.triykainvest.com; 7. Вид
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 24.02.2016 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

24.02.2016 р.) та Наказу 2-К від 24.02.2016 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Директора  ПАТ "ФК
"ТРІЙКА ІНВЕСТ" Санжаровського Андрія Миколайовича (не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних) строком до 26.08.2016 р. Не володiє
акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Ревiзор, Директор.

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

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

2. Найменування посади - Директор  ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
Санжаровський Андрій Миколайович 24.02.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства" повідомляє, що "04" квітня 2016 року о 12:00
за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната
304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація
акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведен-
ня чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах ак-
ціонерів Товариства - 29.03.2016 року.  Перелік питань, що виносяться на
голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3
питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності
на 2016 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 5 пи-
тання: Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 6 питання: Затвердження вис-
новку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік. 7 питання: Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 8 питання: Розпо-
діл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. 9 питання: Попе-
реднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визна-
чення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 10 пи-
тання: Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних
зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "КО-
МУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" за 2015 рік (тис. грн.)

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товарис-
тва у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Това-
риства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами -
Приц Максим Євгенійович.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 53625 60603
Основні засоби 56 80
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 7
Сумарна дебіторська заборгованість 43 1026
Грошові кошти та їх еквіваленти - 3
Нерозподілений прибуток 12 4
Власний капітал 50018 50007
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3607 10596
Чистий прибуток (збиток) 10 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000000000 5000000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 6

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

нерухомістю) емітента

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МУЛЬТІПЛЕКС-ХоЛДИНГ»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32850366
1.4. Місцезнаходження емітента: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 585-25-73, 585-25-74
1.6. Електронна поштова адреса емітента: multiplex-holding@security-

cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pjcmultiplexholding.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

21 січня 2016 року рішенням Генерального директора ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-
ХОЛДИНГ» (Наказ №19/01-26 від 21 січня 2016 року) призначено на посаду 
Головного бухгалтера ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» за сумісництвом Ре-
мінну Тетяну Олександрівну (паспорт серії СЕ №516490, виданий Шевчен-
ківським РУГУ МВС України в м.Києві 25 червня 1997 року). Підстава: заява 
Ремінної Т.О., Наказ №19/01-26 від 21.01.2016р. Обґрунтування змін: 
пов’язане з тим, що місце головного бухгалтера було вакантним. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє, непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстро-
ково. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: голо-
вний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

Генеральний директор Янакаєва І.М., 26.02.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ"; 2. Код за ЄДРПОУ
емітента: 36906459; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-40-60; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@avtomeh.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.avtomeh.com;  7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 24.02.2016 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

24.02.2016 р.) та Наказу 10-К від 24.02.2016 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Генерального директора
ПАТ "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ" Козієнка Олександра Сергійовича (не надано
згоди на розкриття паспортних даних) строком до 22.08.2016 р. Не володiє
акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Генеральний директор, Голова Правлiння, Головний бухгалтер.

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

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

2. Найменування посади - Генеральний Директор  ПАТ "АВТОМЕ-
ХАНIЗАЦIЯ" Козієнко Олександр Сергійович 24.02.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IН-
ВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 38103607; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний
район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та
факс: (056) 789-42-07; 5.Електронна поштова адреса: inbox@triykain-
vest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www.triykainvest.com; 7. Вид
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 24.02.2016 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

24.02.2016 р.) та Наказу 2-К від 24.02.2016 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Директора  ПАТ "ФК
"ТРІЙКА ІНВЕСТ" Санжаровського Андрія Миколайовича (не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних) строком до 26.08.2016 р. Не володiє
акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Ревiзор, Директор.

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

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

2. Найменування посади - Директор  ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
Санжаровський Андрій Миколайович 24.02.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства" повідомляє, що "04" квітня 2016 року о 12:00
за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната
304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація
акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведен-
ня чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах ак-
ціонерів Товариства - 29.03.2016 року.  Перелік питань, що виносяться на
голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3
питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності
на 2016 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 5 пи-
тання: Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 6 питання: Затвердження вис-
новку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік. 7 питання: Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 8 питання: Розпо-
діл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. 9 питання: Попе-
реднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визна-
чення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 10 пи-
тання: Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних
зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "КО-
МУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" за 2015 рік (тис. грн.)

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товарис-
тва у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Това-
риства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами -
Приц Максим Євгенійович.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 53625 60603
Основні засоби 56 80
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 7
Сумарна дебіторська заборгованість 43 1026
Грошові кошти та їх еквіваленти - 3
Нерозподілений прибуток 12 4
Власний капітал 50018 50007
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3607 10596
Чистий прибуток (збиток) 10 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000000000 5000000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 6
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До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" 
Виконавчий орган ПРАТ "Електропромислова  компанія" (далі Това-

риство) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців 24994146, місцезнаходження якого:
49030, м. Дніпропетровськ,  вул.  Шевченка, буд. 59, повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-
господарської діяльності ПРАТ "Електропромислова  компанія" за 2015
рік, які відбудуться: 09 квітня 2016 року о 12-00 за адресою: 49030, м.
Дніпропетровськ,  вул.  Шевченка, буд. 59, приймальня Генерально-
го директора Товариства.

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

ду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

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

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

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

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

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за адресою проведення зборів 09 квітня 2016 року з 11-
30  до 11-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. Пропозиції акціонерів щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерів, вносяться відповід-
но до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 05 квіт-
ня 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням
Товариства у робочі дні в приймальні Генерального директора з 9-00 до
12-00. А в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - головний
бухгалтер ПРАТ "Електропромислова компанія" Трощук Світлана Андріїв-
на. Телефони  для  довідок: (056) 744-74-87, (0562) 38 - 69 - 33.

Виконавчий орган ПРАТ  "Електропромислова  компанія"

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРХІМ" 
Правління ПРАТ "Інтерхім" (далі Товариство) ідентифікаційний код в

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців 32192953, місцезнаходження якого: 49000, м. Дніпропетровськ,  вул.
Каштанова, буд. 4 Б, повідомляє про проведення річних загальних зборів
акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПРАТ "Ін-
терхім" за 2015 рік, які відбудуться: 09 квітня 2016 року о 10-00 за адре-
сою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 41, кім. 402.

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

Правління Товариства.
3. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

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

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

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

дження їх в новій редакції.
8. Відзив та обрання органів управління та контролю Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за адресою проведення зборів 09 квітня 2016 року з 9-
30  до  9-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. Пропозиції акціонерів щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерів, вносяться відпо-
відно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
- 05 квітня 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 41, кім. 402, у робочі дні з 9-00 до 13-
00. А в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення з документами - член Прав-
ління-головний бухгалтер ПРАТ "Інтерхім" Сергєєва Людмила Миколаїв-
на. Телефони  для  довідок: (0562) 34-25-88, (0562) 38-69-33

Правління ПРАТ  "Інтерхім"

Найменування  показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього  активів 840,2 1080,3
Основні  засоби 81,6 6,1
Запаси 298,5 486
Сумарна  дебіторська  заборгованість 452 575,7
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 7,3 5,6
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) -197,2 -253,9
Власний  капітал 9,1 47,6
Статутний  капітал 206,3 206,3
Поточні  зобов’язання 831,1 1127,9
Чистий  прибуток (збиток) 56,7 -147,3
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 20 20
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 5 6

Найменування  показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього  активів 7451,2 6782,1
Основні  засоби 6 6,5
Запаси 6270 4866,3
Сумарна  дебіторська  заборгованість 1578,9 830,4
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 7,9 -
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 360,6 -490,6
Власний  капітал 1672,3 821,1
Статутний  капітал 20 20
Поточні  зобов’язання 5778,9 5961
Чистий  прибуток (збиток) 851,2 -174,2
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 20 20
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 26 32

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-

ному виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «АЛЬПАРІ БАНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента – 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70, 
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну власників акцій, 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі То-
вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про 
емітента – Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій.

ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (надалі – Банк) на підставі реєстру власників імен-
них цінних паперів, складеного на 23.02.2016 та отриманого від ПАТ  «Наці-
ональний депозитарій України» 25.02.2016, повідомляє про зміну власника 
істотної участі. Зміна власника істотної участі відбулася в результаті при-
дбання Бахтарі Хедаятоллах Муса простих іменних акцій у іншого власни-
ка істотної участі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА». Розмір частки 
акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) – 0. Розмір частки 
акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) – 100.

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

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

Голова Правління Краснощок олег Петрович, 25.02.2016 р.
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До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" 
Виконавчий орган ПРАТ "Електропромислова  компанія" (далі Това-

риство) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців 24994146, місцезнаходження якого:
49030, м. Дніпропетровськ,  вул.  Шевченка, буд. 59, повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-
господарської діяльності ПРАТ "Електропромислова  компанія" за 2015
рік, які відбудуться: 09 квітня 2016 року о 12-00 за адресою: 49030, м.
Дніпропетровськ,  вул.  Шевченка, буд. 59, приймальня Генерально-
го директора Товариства.

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

ду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

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

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

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

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

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за адресою проведення зборів 09 квітня 2016 року з 11-
30  до 11-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. Пропозиції акціонерів щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерів, вносяться відповід-
но до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 05 квіт-
ня 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням
Товариства у робочі дні в приймальні Генерального директора з 9-00 до
12-00. А в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - головний
бухгалтер ПРАТ "Електропромислова компанія" Трощук Світлана Андріїв-
на. Телефони  для  довідок: (056) 744-74-87, (0562) 38 - 69 - 33.

Виконавчий орган ПРАТ  "Електропромислова  компанія"

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРХІМ" 
Правління ПРАТ "Інтерхім" (далі Товариство) ідентифікаційний код в

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців 32192953, місцезнаходження якого: 49000, м. Дніпропетровськ,  вул.
Каштанова, буд. 4 Б, повідомляє про проведення річних загальних зборів
акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПРАТ "Ін-
терхім" за 2015 рік, які відбудуться: 09 квітня 2016 року о 10-00 за адре-
сою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 41, кім. 402.

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

Правління Товариства.
3. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

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

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

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

дження їх в новій редакції.
8. Відзив та обрання органів управління та контролю Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за адресою проведення зборів 09 квітня 2016 року з 9-
30  до  9-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. Пропозиції акціонерів щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерів, вносяться відпо-
відно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
- 05 квітня 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 41, кім. 402, у робочі дні з 9-00 до 13-
00. А в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення з документами - член Прав-
ління-головний бухгалтер ПРАТ "Інтерхім" Сергєєва Людмила Миколаїв-
на. Телефони  для  довідок: (0562) 34-25-88, (0562) 38-69-33

Правління ПРАТ  "Інтерхім"

Найменування  показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього  активів 840,2 1080,3
Основні  засоби 81,6 6,1
Запаси 298,5 486
Сумарна  дебіторська  заборгованість 452 575,7
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 7,3 5,6
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) -197,2 -253,9
Власний  капітал 9,1 47,6
Статутний  капітал 206,3 206,3
Поточні  зобов’язання 831,1 1127,9
Чистий  прибуток (збиток) 56,7 -147,3
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 20 20
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 5 6

Найменування  показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього  активів 7451,2 6782,1
Основні  засоби 6 6,5
Запаси 6270 4866,3
Сумарна  дебіторська  заборгованість 1578,9 830,4
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 7,9 -
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 360,6 -490,6
Власний  капітал 1672,3 821,1
Статутний  капітал 20 20
Поточні  зобов’язання 5778,9 5961
Чистий  прибуток (збиток) 851,2 -174,2
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 20 20
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 26 32

ПоВІДоМЛЕННЯ ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ
Наглядова Рада ПУБЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИ-

СТВА «ДРУЖКІВСЬКИй ЗАВоД МЕТАЛЕВИХ ВИРоБІВ» 
код ЄДРПОУ 00191052 (надалі - Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів
Місцезнаходження Товариства: Україна, Донецька обл., м. Дружківка, 

вул. Леніна, буд.3.
Дата проведення чергових загальних зборів: 31 березня 2016 року.
час початку загальних зборів: 11-00 в день проведення загальних 

зборів.
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Дружківка, Доне-

цької обл., вул. Леніна, буд.3, зал засідань Товариства - офіс 45.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників: з 9-00 до 10-30 в день про-

ведення загальних зборів за адресою проведення річних загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 25 березня 2016 року. Телефони для довідок: (06267) 
4-39-81, 90-4-01, 90-1-24; 

Перелік питань, які виносяться на голосування - Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів, затвердження її кіль-

кісного та персонального складу. 
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік. 
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2015 році.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора, звіту Наглядової Ради, звіту і висновку Ревізійної комісії, річного 
звіту Товариства за 2015 рік. 

7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками 
роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

8. Затвердження основних напрямків діяльності акціонерного Товари-
ства на 2016 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повно-
важень, щодо затвердження істотних умов правочинів, та підписання до-
кументів, пов’язаних з вчиненням правочинів.

10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
11. Про затвердження Статуту Товариства, та внутрішніх Положень То-

вариства «Про загальні збори «Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комі-
сію», «Про Генерального директора», що викладені в новій редакції. 

12. Про надання повноважень Генеральному директору щодо здійснен-
ня всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації 

Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та до-
повнень до відомостей ПАТ «ДРЗМВ», які містяться в ЄДР. Про надання 
Генеральному директору права уповноважувати третіх осіб з питань про-
ведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного 
в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей ПАТ «ДРЗМВ», 
які містяться в ЄДР.

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів при собі 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження), 
представникам акціонерів фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства та документ, що посвідчує особу, представникам 
акціонерів юридичних осіб – документи, згідно розділу 9 «Представництво 
акціонерів» Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ДРЗМВ». 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Для ознайом-
лення з матеріалами щодо питань, які виносяться на голосування, акціонери 
Товариства, або їх представники повинні звертатися особисто у робочі дні з 
9-00 до 15-00 до кабінету № 61 заводоуправління Товариства, телефонувати, 
або надсилати письмові запити на адресу Товариства. В день проведення 
зборів з документами можна ознайомитися за місцем проведення зборів.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами, що сто-
суються питань порядку денного - корпоративний секретар Лапушинська 
Лариса Володимирівна. 
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис.грн)

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 434949 421620
Основні засоби 205087 220665
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 137991 130964
Сумарна дебіторська заборгованість 41903 42514
Грошові кошти та їх еквіваленти 43577 21385
Нерозподілений прибуток 338531 304433
Власний капітал 342684 308586
Статутний капітал 3323 3323
Довгострокові зобов’язання 50377 61711
Поточні зобов’язання 41888 51323
Чистий прибуток (збиток) 34804 (16538)
Середньорічна кількість акцій (шт) 66453976 66453976
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт).

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 748 1061

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ «Одесаобленерго» № б/н від 
15.02.2016 року розмір відсоткової ставки по відсоткових іменних облігаці-

ях серії А ПАТ «Одесаобленерго» на дев’яносто сьомий — сто восьмий 
відсоткові періоди складає 22 %.

ПАТ «оДЕСАоБЛЕНЕРГо»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК» (Банк), 04070, 

м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).
Шановний акціонер, 

Спостережна Рада ПАТ «ДІВІ БАНК» повідомляє Вам про скликання річ-
них Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІВІ БАНК», які відбудуться «29» бе-
резня 2016 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-
Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-ий поверх, в приміщенні Банку. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 
за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину «23» березня 2016 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку. 
2. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів 

Банку
3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку про 

діяльність Банку за 2015 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2015 рік.
6. Про використання загальних резервів Банку.
7. Звіт Правління Банку за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами 

його розгляду. 
8. Звіт Спостережної Ради Банку за 2015 рік. Прийняття рішення за ре-

зультатами його розгляду.
9. Про схвалення значних правочинів та визначення осіб, уповноваже-

них вчиняти/укладати від імені Банку такі значні правочини.

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

Найменування показника

період
звітний, 

станом на 
01.01.2016

попередній, 
станом на 
01.01.2015

Усього активів 377 433 1 792 601
Основні засоби 6 866 6 956
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 35 283
Сумарна дебіторська заборгованість 39 993 1 072
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 465 2 383
Нерозподілений прибуток (25 309) 31 637
Власний капітал 262 756 566 356
Статутний капітал 253 700 590 000
Довгострокові зобов'язання 0 682 121
Поточні зобов'язання 114 677 544 124
Чистий прибуток (збиток) (303 600) (56 946)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 590 000 000 590 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

83 53

* Застереження:  зазначена вище інформація наведена виходячи з по-
передніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ДІВІ БАНК» і може бути скоригована за наслідками проведення неза-

ПоВІДоМЛЕННЯ ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ 
ПУБЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ДІВІ БАНК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПОЛІССЯХЛІБ"

код ЄДРПОУ 04310507 повідомляє, що 31 березня 2016 року о 10.00
годині, за адресою: 33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14 (каб. 2  (зал зіб-
рань)) відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "Поліссяхліб"

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників за-

гальних зборів акціонерів ПАТ "Поліссяхліб".
2. Про вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ

"Поліссяхліб".
3. Про розгляд і затвердження звіту директора за результатами фінан-

сово-господарської діяльності ПАТ "Поліссяхліб" за 2015 рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу  ПАТ "Поліссяхліб" за

2015 рік.
5. Про розподіл прибутку або покриття збитків ПАТ "Поліссяхліб" за

2015 рік.
6. Про погодження умов кредитування.
7. Про зміни до Статуту.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах- 25 березня 2016 року. Акціонери мають право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного:  - особисто, на території ПАТ "Поліссяхліб" (33010, м.Рівне, вул.
Макарова, 14 ( каб.1 (приймальна)), в кожну середу,  з 11.00 год. до 12.00
год. ; - шляхом надіслання належним чином оформленого письмового за-
питу на ім'я Товариства. Відповідальна особа - Директор. Реєстрація ак-
ціонерів - за місцем проведення зборів 31 березня 2016 року з 9.00 год.
до 9.45 год.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ
"Поліссяхліб" за 2015 рік (тис, грн.)

Наглядова рада ПАТ "Поліссяхліб"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПАЛЯНИЦЯ"

(код ЄДРПОУ 003ф78767), місцезнаходження якого: 25006, Кіровог-
радська обл., місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "01"
квітня 2016 року о 10:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства:
25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Шевченка, бу-
динок 60, в кабінеті директора (кімната № 2 другий поверх приміщен-
ня адмінбудівлі). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде
здійснюватися "01" квітня 2016 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем
проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах "28" березня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регла-
менту.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

3. Розгляд звіту директора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту директора за 2015 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2015
рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства за 2015 рік. 

6. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядо-
вої ради.

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

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

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифі-
кують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників ак-
ціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у ро-
бочі дні з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевчен-
ка, будинок 60, кабінет директора (кімната № 2, другий поверх адмінбудів-
лі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здій-
снення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами є директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петро-
ва Валентина Миколаївна.

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період, рік

Звітний
(2015)

Попередній
(2014)

Усього активів 11 204,00 8 202,00
Основні засоби 4 065,00 4 080,00
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 507,00 1  424,00
Сумарна дебіторська заборгованість 958 2  436,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 396,00 142
Нерозподілений прибуток 3 6 09,00 675
Власний капітал 8 672,00 5 738,00
Статутний капітал 758 758
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов"язання 2 532 ,00 2 464,00
Чистий прибуток (збиток) 2 934,00 471
Середньорічна кількість акцій, шт. 3 032 760 3 032 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду, шт. - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 242 247

Найменування показника Період (тис.грн)
2014 рік 2015рік

Усього активів 51323 51589
Основні засоби 10326 8980
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 32127 32703
Сумарна дебіторська заборгованість 771 925
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 26
Нерозподілений прибуток (збиток) -14203 -13957
Власний капітал -12742 -12704
Статутний капітал 336,4 336,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 64065 64293
Чистий прибуток (збиток) -2726 10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 6

лежного аудиту фінансової звітності за 2015 рік. Звертаємо увагу на можли-
ву невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які 
будуть визначені після оприлюднення цього повідомлення та в подальшому 
оприлюднені згідно чинного законодавства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену від-
повідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу. 

Довідки за телефоном: +38 (044) 393-73-25 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-
Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-ий поверх, в приміщенні Банку у робочі дні, в 
робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх прове-

дення за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. 
А), 2-ий поверх, в приміщенні Банку в час з 10.00 год. до 11.00 год. 

Посадова особа ПАТ «ДІВІ БАНК», відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: Долуда Ігор Іванович, Заступник 
Голови Правління - Начальник Юридичного управління ПАТ «ДІВІ БАНК». 
Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного управ-
ління Максимюком Романом Васильовичем. Після закриття загальних 
зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 
10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі «Про банк/Публічна ін-
формація/Інформація для акціонерів» на веб-сторінці Банку в мережі 
Інтернет.

З повагою, 
Спостережна Рада ПАТ «ДІВІ БАНК» 
Затверджено Спостережною Радою ПАТ «ДІВІ БАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПОЛІССЯХЛІБ"

код ЄДРПОУ 04310507 повідомляє, що 31 березня 2016 року о 10.00
годині, за адресою: 33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14 (каб. 2  (зал зіб-
рань)) відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "Поліссяхліб"

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників за-

гальних зборів акціонерів ПАТ "Поліссяхліб".
2. Про вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ

"Поліссяхліб".
3. Про розгляд і затвердження звіту директора за результатами фінан-

сово-господарської діяльності ПАТ "Поліссяхліб" за 2015 рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу  ПАТ "Поліссяхліб" за

2015 рік.
5. Про розподіл прибутку або покриття збитків ПАТ "Поліссяхліб" за

2015 рік.
6. Про погодження умов кредитування.
7. Про зміни до Статуту.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах- 25 березня 2016 року. Акціонери мають право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного:  - особисто, на території ПАТ "Поліссяхліб" (33010, м.Рівне, вул.
Макарова, 14 ( каб.1 (приймальна)), в кожну середу,  з 11.00 год. до 12.00
год. ; - шляхом надіслання належним чином оформленого письмового за-
питу на ім'я Товариства. Відповідальна особа - Директор. Реєстрація ак-
ціонерів - за місцем проведення зборів 31 березня 2016 року з 9.00 год.
до 9.45 год.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ
"Поліссяхліб" за 2015 рік (тис, грн.)

Наглядова рада ПАТ "Поліссяхліб"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПАЛЯНИЦЯ"

(код ЄДРПОУ 003ф78767), місцезнаходження якого: 25006, Кіровог-
радська обл., місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "01"
квітня 2016 року о 10:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства:
25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Шевченка, бу-
динок 60, в кабінеті директора (кімната № 2 другий поверх приміщен-
ня адмінбудівлі). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде
здійснюватися "01" квітня 2016 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем
проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах "28" березня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регла-
менту.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

3. Розгляд звіту директора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту директора за 2015 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2015
рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства за 2015 рік. 

6. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядо-
вої ради.

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

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

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифі-
кують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників ак-
ціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у ро-
бочі дні з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевчен-
ка, будинок 60, кабінет директора (кімната № 2, другий поверх адмінбудів-
лі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здій-
снення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами є директор ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петро-
ва Валентина Миколаївна.

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період, рік

Звітний
(2015)

Попередній
(2014)

Усього активів 11 204,00 8 202,00
Основні засоби 4 065,00 4 080,00
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 507,00 1  424,00
Сумарна дебіторська заборгованість 958 2  436,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 396,00 142
Нерозподілений прибуток 3 6 09,00 675
Власний капітал 8 672,00 5 738,00
Статутний капітал 758 758
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов"язання 2 532 ,00 2 464,00
Чистий прибуток (збиток) 2 934,00 471
Середньорічна кількість акцій, шт. 3 032 760 3 032 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду, шт. - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 242 247

Найменування показника Період (тис.грн)
2014 рік 2015рік

Усього активів 51323 51589
Основні засоби 10326 8980
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 32127 32703
Сумарна дебіторська заборгованість 771 925
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 26
Нерозподілений прибуток (збиток) -14203 -13957
Власний капітал -12742 -12704
Статутний капітал 336,4 336,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 64065 64293
Чистий прибуток (збиток) -2726 10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 6

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТО-

РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05482469, місцезнаходження: 04114, 
м. Київ, вул. Автозаводська, 76) (надалі – Товариство) повідомляє, що річ-
них загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 08 квітня 2016 р. об 
11:00 годині за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська,  76, 
в адмінбудинку, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) їх представників, для участі у загаль-
них зборах відбудеться з 10:00 до 10:55 у день та за місцем проведення 
загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 04 квітня 2016 р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акці-
онерів.

2. Звіт Правління Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за на-
слідками розгляду цього звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду цього звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду цього звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016  рік.
8. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2015 року.
9. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 

2015  року.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, (приймальня), 
по вівторкам і четвергам з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Член Правління Товариства Турій Олеся Андріївна.

Контактний телефон (044) 430-67-34, контактна особа – Турій Олеся Ан-
дріївна.

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний
2015 рік

Попере-
дній

2014 рік
Усього активів 2889 2787
Основні засоби 2631 2491
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 50 60
Сумарна дебіторська заборгованість 127 146
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток 1820 1817
Власний капітал 1849 1846
Статутний капітал 29 29
Довгострокові зобов'язання 162 122
Поточні зобов'язання 793 719
Чистий прибуток (збиток) 3 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 580420 580420
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) 16 18

Голова Наглядової ради  ю.І. Євградов

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРЕТІй КИїВСЬКИй АВТоРЕМоНТНИй ЗАВоД»

НОВИНИ

олександр Панченко: Ми хочемо, щоб 
серед учасників ринку було розуміння того, 

що робить Комісія, куди ми разом 
рухаємося

Виступаючи на відкритті чергових Загальних зборів чле-
нів УАІБ (Української асоціації інвестиційного бізнесу) Член 
НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку) Олександр Панченко пояснив учасникам зборів 
всі нюанси змін до Ліцензійних умов провадження діяль-
ності з управління активами, які набрали чинності з 19 лю-
того 2016року, та розказав про плани Комісії на поточний 
рік. «Ми хочемо, щоб серед учасників ринку було розуміння 
того, що робить Комісія, куди ми разом рухаємося», – ска-
зав на початку виступу Член НКЦПФР. 

Олександр Панченко зазначив, що компанії з управ-
ління активами залишалися чи не єдиними учасниками 
ринку, які досі не розкривали остаточно свою структуру 
власності. «Нам було незрозуміло хто є кінцевим власни-
ком компанії, але відтепер регулятор матиме можливість 
бачити бенефіціарів. Надалі ми зможемо більш виваже-
но приймати рішення», – підкреслив він.

Представник Комісії нагадав членам УАІБ про підви-
щення вимог до розкриття звітності та необхідність з 
цього року складати її за міжнародними стандартами. 
«Близько 30% учасників ринку або взагалі не мають 
власних веб-сайтів, або їх веб-сайти не містять потрібної 
інформації», – зазначив О.Панченко.

«На жаль, ми бачимо багато випадків, коли аудиторські 
звіти, що подаються до Комісії, не відповідають міжнарод-
ним стандартам. І це не завжди недолугість самих компа-
ній, як правило, це некомпетентність їх аудиторів. Тому 
ще раз просимо всіх вас ретельно підходити до вибору 
аудитора», – пояснив учасникам зборів Член Комісії. 

Також він звернув увагу на проблему наявності цінних 
паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності, в порт-
фелях компаній: «Досить багато компаній мають у своє-
му портфелі фіктивні цінні папери. Ми, як регулятор, не 
розуміємо яку мету переслідує компанія, яка працює з 
такими цінними паперами. Тому ми ще раз нагадуємо 
про важливість вимог щодо фіктивності». За його слова-
ми, Комісія в цьому році продовжить працювати над ви-
могами щодо визначення ознак фіктивності.

Розповідаючи про плани НКЦПФР, Олександр Панчен-
ко зазначив, що на 2016 рік запланована імплементація 
до національного законодавства європейських директив 
щодо UCITS (Undertakings for collective investment in 
transferable securities) та AIFD (Alternative Investment 
Fund Managers). Комісія підготує зміни до ряду законо-
давчих актів, які будуть направлені на удосконалення ді-
яльності інститутів спільного інвестування. «Ми запроси-
ли фахівців з європейських регуляторів допомогти нам в 
процесі адаптації директив. Буде створено робочу групу, 
яка відпрацює це питання. І ми плануємо до кінця поточ-
ного року підготувати проект закону», – повідомив пред-
ставник регулятора.
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За його словами, НКЦПФР також активно співпрацює 
з Нацкомфінпослуг по доопрацюванню закону «Про не-
державне пенсійне забезпечення».

Підбиваючи підсумки, Олександр Панченко запевнив 
членів УАІБ, що Комісія відкрита до діалогу і готова про-
водити зустрічі з представниками компаній для 
роз'яснення всіх нюансів нововведень, а також розвива-
ти співпрацю в напрямі імплементації міжнародних стан-
дартів та доопрацювання чинного законодавства.

Рынок акций Украины завершил торги в 
среду символическим ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду 
умеренным ростом биржевых индексов: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,1% - до 631,64 
пункта, индекс ПФТС – на 0,35%, до 240,87 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,67 млн грн, в том чис-
ле акциями – 5,64 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 165,3 млн грн, в 
том числе акциями – 0,354 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бу-
маги Крюковского вагоностроительного завода (+2,75%), 
Алчевского меткомбината (+2,42%) и «Центрэнерго» 
(+0,94%).

В «красной зоне» завершили торги акции Енакиевско-
го метзавода (-12,01%), «Донбассэнерго» (-1,34%) и 
«Укр нафты» (-0,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+2,06%) и «Центрэнерго» (+0,4%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду к 16:15 кв снизился на 0,78% - до 370,41 пункта 
при объеме торгов 4,2 млн злотых (28,56 млн грн).

В «индексной корзине» дешевели акции «Милкилен-
да» (-3,68%), «Агротона» (-3,06%) и «Кернела» (-1,76%).

Дорожали акции KSG Agro (+2,2%) и «Астарты» 
(+0,48%).

Рынок акций Украины в четверг утром 
продолжает понемногу восстанавливаться

Фондовый рынок Украины в начале торгов в четверг 
сохраняет наметившуюся в последние дни умеренную 
восходящую динамику: индикатор «Украинской биржи» 
(УБ) к 11:05 кв повысился на 0,32% - до 633,69 пункта, 
индекс ПФТС – на 0,03%, до 240,93 пункта.

Среди индексных акций УБ в росте лидировали бума-
ги Крюковского вагоностроительного завода (+5,76%), 
Алчевского меткомбината (+4,72%) и Енакиевского мет-
завода (+4,46%).

Дешевели акции «Центрэнерго» (-0,71%) и «Азовста-
ли» (-0,68%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,92%) и «Мотор Сичи» (-0,93%).

Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гон-
чаренко в утреннем комментарии отметил, что нисходя-
щий тренд на украинском рынке акций еще не сломлен, 
несмотря на продолжающийся третью сессию кряду рост 
индекса УБ.

«При дальнейшем позитивном развитии событий мож-
но было бы надеяться, что индикатор устремится к от-
метке 660 пунктов. Вместе с тем в четверг наиболее ве-
роятна боковая динамика индекса или незначительное 

его снижение на фоне фиксации прибылей спекулянта-
ми», - прогнозирует эксперт.

Кабмин начал подготовку  
к переводу с 1 апреля госзакупок 

в электронный режим
Правительство Украины в среду утвердило порядок, 

необходимый для перевода с 1 апреля 2016 года госу-
дарственных закупок центральных органов исполни-
тельной власти и государственных монополистов на 
электронные торги системы Prozzoro.

Как сообщил заместитель министра экономическо-
го развития и торговли Максим Нефедов, представ-
ляя этот документ, на март запланированы доработка 
системы Prozzoro и выход ее с новым функционалом 
(prozzoro.gov.ua), аттестация электронных площадок, 
обучение представителей бюджетных распорядите-
лей и принятие всех необходимых регуляторных до-
кументов.

М.Нефедов уточнил, что к настоящему времени к си-
стеме подключено свыше 3 тыс. покупателей, или 15% 
от их общего числа, однако на них приходится 90% всех 
госзакупок.

По словам замминистра, в системе также более 10,3 тыс. 
поставщиков, 8 электронных платформ, а еще 3 платфор-
мы находятся в процессе присоединения.

Он уточнил, что через систему прошло 53 тыс. тенде-
ров на сумму 12,6 млрд грн, а объем экономии уже пре-
высил 860 млн грн.

Наиболее активными ее пользователями М.Нефедов 
назвал Минобороны, «Укргазвыдобування», Мининфра-
структуры и Киевскую городскую государственную адми-
нистрацию.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 17 фев-
раля подписал принятый Верховной Радой в конце 2015 
года закон «О публичных закупках», который распро-
страняет электронные закупки на все бюджетные закуп-
ки. Документ вводится в действие с 1 апреля 2016 года 
для центральных органов исполнительной власти и за-
казчиков, осуществляющих деятельность в отдельных 
сферах хозяйствования, а с 1 августа 2016 года – для 
всех заказчиков.

По оценкам М.Нефедова, уже в 2016 году принятый закон 
позволит сэкономить в сводном бюджете до 4,5 млрд грн, а 
в 2017 году, когда он будет работать первый полный год, – от 
35 до 40 млрд грн.

Украина увеличит квоту в МВф на 46,6%
Украина увеличит свою квоту в Международном ва-

лютном фонде (МВФ) на SDR639,8 млн, или на 46,6% – 
до SDR2011,8 млн ($2796,4 млн), соответствующие рас-
поряжение №108 от 4 февраля по оформлению 
финансовыми инструментами увеличения квоты прави-
тельство отдало Минфину и Нацбанку.

«Этот шаг позволит уменьшить выплаты Украины за 
пользование средствами МВФ. Кроме того, квота также 
определяет право голоса государства-члена в решениях 
Фонда и влияет на лимит финансирования, который она 
может получить от МВФ», – говорится в пояснительной 
записке к распоряжению, опубликованному на сайте 
правительства в четверг.
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Кабмин уточняет, что увеличение квоты Украины в 
МВФ происходит в рамках 14-го пересмотра квот стран-
членов Фонда.

Как сообщалось, в результате этого пересмотра кво-
ты всех 188 государств-членов МВФ увеличатся при-
мерно вдвое – до SDR477 млрд (приблизительно 
$659 млрд) и более 6% долей квот будет перераспреде-
лено динамичным странам с формирующимся рынком 
и развивающимся странам, а также от чрезмерно  
представленных к недостаточно представленным 
государствам-членам.

В частности, четыре страны с формирующимся рын-
ком (Бразилия, Китай, Индия и Россия) войдут в число 
десяти крупнейших участников Фонда. К другим 
государствам-членам из этих первых десяти относятся 
США, Япония и четыре крупнейшие страны Европы (Гер-
мания, Италия, Великобритания и Франция). Доли квот и 
число голосов беднейших государств-членов МВФ будут 
защищены.

Помимо того исполнительный совет впервые будет 
состоять лишь из выборных исполнительных директо-
ров, и тем самым ликвидируется категория назначае-
мых исполнительных директоров (в настоящее время 
государства-члены Фонда с пятью крупнейшими квота-
ми назначают своих исполнительных директоров), а 
страны Европы с развитой экономикой обязались со-
кратить свое общее представительство в совете на два 
члена.

Согласно данным МВФ на конец января 2016 года, 
суммарные обязательства Украины перед Фондом 
составляют SDR8,372 млрд (около $11,6 млрд),  
в том числе в 2016 году – SDR154,5 млн (около  
$214,1 млн).

В минувшем году Украина получила от МВФ 
SDR4,728 млрд (около $6,55 млрд), а выплатила 
SDR1,075 млрд (около $1,49 млрд).

Нефть дешевеет,  
но Brent держится выше $34 за баррель
Нефть слабо дешевеет в четверг после данных о ро-

сте запасов нефти в США до максимального уровня с 
30-х годов, сообщает агентство Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:00 мск упали на 0,5% - до 
$34,23 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на тор-
гах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому вре-
мени снизились на 0,6% - до $31,96 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 
3,5 млн баррелей. Рост оказался сильнее, чем средний 
прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (3,25 млн 
баррелей).

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ 21
2. ПРАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 12
3. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 22
4. ПРАТ АТП-16364 16
5. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-2020 12
6. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ 

КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН
14

7. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 14
8. ПАТ ДІВІ БАНК 23
9. ПАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ
23

10. ПРАТ ЕЛЕКТРО 5
11. ПРАТ ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 22
12. ПАТ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ 15
13. ПАТ ЗАПОРІЖКОКС 10
14. ПРАТ ІНТЕРХІМ 22
15. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 18
16. ПАТ КОМЕРЦІЯ 18
17. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 21
18. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 9
19. ПАТ МИКОЛАЇВБУДСЕРВІС 16
20. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
5

21. ПАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД 
МІНЕРАЛЬНИХ ВОД

8

22. ПАТ МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ 21
23. ПРАТ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД 

МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «РЕГІНА»
16

24. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 15
25. ПАТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 23

26. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ 
КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ 
АВТОМАТІВ

10

27. ПРАТ ОПІЛЛЯ 17
28. ПРАТ ПАЛЯНИЦЯ 24
29. ПАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 13
30. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ»
6

31. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»

6

32. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»

7

33. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 24
34. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 9
35. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 12
36. ЗАТ СІВАЧ 11
37. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 20
38. ПАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
25

39. ПАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 17
40. ПАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 17
41. ПАТ УКРГІПРОШТУВ 8
42. ПАТ УКРСОЦБАНК 7
43. ПРАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 9
44. ПАТ ФАРМАК 20
45. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА 

ІНВЕСТ»
21

46. ПРАТ ФІРМА ЕЛІПС 13
47. ПРАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 16
48. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 19
49. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 11
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16049
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
25.02.2016 р. 


