
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«15» березня 2016  м. Київ  № 285 

Про видачу ліцензій на про-
вадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку-
діяльності з торгівлі цінними 
паперами ТОВ «КЛАС КАПІ-
ТАЛ» (код за ЄДРПОУ 
32766725)

За підсумками розгляду заяви від 11.12.2015 вих. 
№12/15-2 та відповідних документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на видачу ліцензій на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі ду-
бліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (із змі-

нами), Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «КЛАС КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 
32766725; місцезнаходження: 01013, м. Київ, вулиця Де-
ревообробна, будинок 1-А) ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме брокерську діяльність, 
дилерську діяльність.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко)  
забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійно-
го реєстру професійних учасників ринку цінних  
паперів.

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

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 285 від 15.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 287, 288 від 15.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 292–294 від 15.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 297 від 15.03.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«15» березня 2016 р. м. Київ №287

Про видачу ліцензії на 
провадження професій-
ної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з 
управління активами ін-
ституційних інвесторів 
(діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА 
«ТАСК-ІНВЕСТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, пода-
них ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ТАСК-ІНВЕСТ» до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі – Комісія) на видачу лі-
цензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку відповідно до Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами), затверджених рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23  липня 2013 року №  1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12  вересня 2013 року за 
№  1576/24108 (зі змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Видати з 06.05.2016 р. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» (01601, м. Київ, провулок 
Рильський, будинок 6, ідентифікаційний код юридичної 
особи 34045704) ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) у зв’язку із закінченням 05.05.2016 року 
строку дії попередньо виданої ліцензії серії АЕ 
№  263184.

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

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

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

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

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«15» березня 2016 р. м. Київ №288

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА-АНПФ «ФК 
«ПАРТНЕР-КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІ-
СТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР-КАПІТАЛ» до На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (зі змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ 
ФОНДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР-КАПІТАЛ» 
(04655, м. Київ, вулиця Полярна, будинок 20, літ. А, по-
верх 1, офіс №5, ідентифікаційний код юридичної особи 
32980775) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами).

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

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

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

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

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2016  м. Київ  № 292

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ  «Дикан-
ський завод продтоварів 
«Промінь» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Диканський завод продтоварів «Промінь» по-
рушень, які були підставою для винесення рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24.10.2013 року №2452 «Щодо усунення порушень та 
зупинення внесення змін до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів», та відповідно до листа Східного те-
риторіального управління Комісії (від 11.02.2016 року 
№10/1/03/324),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 15.03.2016 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів, щодо цінних па-
перів, емітованих 

ПрАТ «Диканський завод продтоварів «Промінь» (іден-
тифікаційний код юридичної особи - 00376917). 

2. Виключити ЗАТ «Диканський завод продтоварів 
«Промінь» (ідентифікаційний код юридичної особи - 
00376917) з Переліку товариств, яким з 24.10.2013 року 
зупинено внесення змін до системи депозитарного облі-
ку цінних паперів на строк до усунення порушення, за-
твердженого рішенням Комісії від 24.10.2013 року №2452, 
як таке, що усунуло порушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Диканський завод продтоварів «Промінь» 
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00376917), у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 33338204), Українській Асо-
ціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 23152037), Професійній асоціації 
реєстраторів і депозитаріїв (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 24382704) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
ПрАТ «Диканський завод продтоварів «Промінь» (іденти-
фікаційний код юридичної особи - 00376917), Східному 
територіальному управлінню Комісії та ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 

«Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33338204), Українську Асоціацію Інвес-
тиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і де-
позитаріїв (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання. 

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

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2016  м. Київ  № 293

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Дашуків-
ські бентоніти» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв'язку з надходженням заяв Голови наглядової ради 
ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 16.02.2016р. вх. 
№  1248-з та від 26.02.2016р. вх. № 1630-з, з метою за-
хисту прав інвесторів Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі-Комісія) 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-

ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на акції ПАТ «Дашуківські бентоніти» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 00223941), здійснення з 
16.03.2016р. по 16.03.2017р. будь - яких облікових опе-
рацій з акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 00223941). 

2. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
довести до відома депозитарних установ, що здійснюють 
облік прав власності на акції ПАТ «Дашуківські бентоні-
ти» (ідентифікаційний код юридичної особи 00223941), 
дане рішення.

3. Департаменту контрольно-правової роботи забезпе-
чити повідомлення ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Дашуківські бентоніти» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00223941), Асоціації «Українські фондові 
торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204), Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
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(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Про-
фесійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за 
ЄДРПОУ 24382704) про прийняте рішення.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 33338204), Українській Асо-
ціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 23152037), Професійній асоціації 
реєстраторів і депозитаріїв (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 24382704) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

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

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Назарчука І.Р.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2016  м. Київ  № 294

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «БІ-
ЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМ-
ЦЕНТР» на будь-якій фон-
довій біржі

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

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

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.03.2016р. торгівлю цінними паперами 

ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР» (код за 
ЄДРПОУ 05489170) на будь-якій фондовій біржі на тер-
мін до 15.07.2016 р.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслу-
говування договорів на фінансових ринках» (код за 
ЄДРПОУ 35917889) забезпечити розблокування цінних 
паперів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР» (код 
за ЄДРПОУ 05489170), що заблоковані для торгів на 
фондовій(их) біржі(ах).

3. Депозитарним установам заборонити здійснювати 
операції блокування прав на цінні папери ПАТ «БІЛО-
ЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 
05489170), для укладення договорів на фондових біржах 
з моменту отримання інформації про це рішення від 
ПАТ  «Національний депозитарій України».

4. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 

цього рішення протягом трьох робочих днів з моменту 
отримання даного рішення.

5. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГ-
РОХІМЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 05489170) відповідно до 
правил біржі.

6. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) довести до відома депо-
зитарних установ, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМ-
ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 05489170), дане рішення.

7. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

8. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

9. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

11. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

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

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Назарчука І.Р.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
15.03.2016 м. Київ  № 297

Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких 
рішень Національної комі-
сії з цінних паперів та фон-
дового ринку

Відповідно до пункту 29 частини другої статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні»

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

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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від 25 грудня 2012 року № 1859 «Про схвалення зразко-
вих статутів публічного та приватного акціонерних това-
риств».

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 25 грудня 2012 року № 1860 «Про схвалення 
зразкових внутрішніх документів акціонерного товари-
ства». 

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 

офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Ю. Буцу.

Т.в.о Голови Комісії  О. Панченко

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих ліквідатором ПрАТ «Хлібзавод «Салтівський» 
(61153, м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд.1, код 
за ЄДРПОУ: 31340536) на зупинення обігу акцій 
ПрАТ  «Хлібзавод «Салтівський» у зв’язку з ліквідацією, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Хлібзавод «Салтівський» — 
розпорядження № 59-КФ-З від 16 березня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «Суднобудівний завод «Плаз» (87509, До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Заозерна,62, код за 
ЄДРПОУ: 13528895) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням у ТОВ «Суднобудівний завод «Плаз», зу-
пинено обіг акцій ПрАТ «Суднобудівний завод «Плаз» — 
розпорядження № 57-КФ-З від 15 березня 2016 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 15.03.2016 № 139-ЦА-УП-КУА, 
винесеної у відношенні ТОВ «КУА «Арт Інвест» (код за 
ЄДРПОУ: 32777784) за порушення законодавства щодо 
цінних паперів анульовано ліцензію: серії АЕ № 294605 від 
25.11.2014 р. на здійснення професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з управління активами інститу-
ційних інвесторів (діяльність з управління активами).

17.03.2016 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
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(04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, буди-
нок  41, код за ЄДРПОУ 16474958) повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Поділ», які відбудуться «22» 
квітня 2016  року за адресою: 04070, м.Київ, Подільський район, 
вулиця Сагайдачного, будинок 41 (другий поверх). Початок збо-
рів о 12:00 год. 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11-30 до11-55 го-
дин «22» квітня 2016 року за місцем проведення зборів. Для реєстра-
ції та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а уповноваженим особам акціонера – документ, що 
посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного 
законодавства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах: «15» квітня 2016 року. 

Проект порядку денного: 
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів. 
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2015 рік.
3. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік.
4. Звіт ревізора про фінансові підсумки діяльності за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської 

діяльності за 2015 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) та виплати 

дивідендів за 2015 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення, та надання повноважень на укладення таких право-
чинів, строком дії до 10років.

8. Переобрання членів наглядової ради.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 
до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а також в день проведення 
чергових загальних зборів за місцем проведення чергових загаль-

них зборів Приватного акціонерного товариства «Поділ». Посадова 
особа Приватного акціонерного товариства «Поділ» відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова нагля-
дової ради – Петриченко Михайло Леонідович. Телефони для дові-
док: 044-425-23-73.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства ( грн.)

Найменування показника
 Період

звітний попере-
дній

Усього активів 4322400 4241735
Основні засоби 818400 809169
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11400 9722
Сумарна дебіторська заборгованість 2161300 2117985
Грошові кошти та їх еквіваленти 1341300 1398900
Нерозподілений прибуток 2690400 2763955
Власний капітал 4263100 4217780
Статутний капітал 1477780 1477780
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 69300 355
Чистий прибуток (збиток) 526400 1303955
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14777854 14777854
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

19 19

Голова правління  Ю.В. Боркова

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛ»
(надалі- ПрАТ «Поділ»)

Шановний акціонер!

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРМЕДТЕХ» (надалі - Товариство) 

інформує про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 
(надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2016 року з 17:00 до 17:45

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2016 року о 
18:00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04073, Київ, 
Московський проспект, буд.21-А, кімната 1.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, Київ, Московський про-
спект, буд.21-А.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 19 квітня 2016 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік.

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

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2015 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-

дженням: Україна, 04073, Київ, Московський проспект, буд.21-А, 
кімната 1, кожного робочого дня з 10.00 до 17.00 години, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор То-
вариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 1823,6 1 365,7
Основні засоби (залишкова вартість ) 667,6 740,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,3 0,4
Сумарна дебіторська заборгованість 1139,0 623,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,7 1,3
Нерозподілений прибуток -137,3 -156,4
Власний капітал 594,1 594,1
Статутний капітал 106,6 106,6
Довгострокові зобов'язання 302,6 -
Поточні зобов'язання 957,6 821,4
Чистий прибуток (збиток) 19,1 -49,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2131600 2 131 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 10

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) 490-74-53

Наглядова рада ПАТ «Укрмедтех»
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13678086, місцезнаходження: 01033, 
м.  Київ, вул. Жилянська, 31 (надалі за текстом – Товариство), повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
22  квітня 2016 року о 11 год. 30 хв. за адресою: Україна, м.  Київ, вул. Жи-
лянська, 31, 1-й поверх, кімната 12. Реєстрація акціонерів та їх уповноваже-
них представників для участі в щорічних загальних зборах акціонерів прово-
диться 22 квітня 2016 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. Реєстрація 
відбудеться за місцем проведення зборів.Право участі у щорічних загальних 
зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (пере-
ліку) акціонерів, складеного на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної комісії 

та затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 

2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.

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

 Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 697,8 788
Основні засоби 5 426
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 76,9 176,1
Сумарна дебіторська заборгованість 439,8 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,2 427,3
Нерозподілений прибуток -215,2 165,8
Власний капітал 7,1 388,1
Статутний капітал 38 38
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 690,7 399,9
Чистий прибуток (збиток) -718,1 -377,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36143 36143
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 4
Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства Вам необхід-

но мати при собі:
- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним за-

конодавством (для представників акціонерів Товариства).
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами та докумен-

тами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 12 у робочі 
дні: вівторок та четвер з 9-00 до 18-00 години, перерва з 13-00 до 14-00 го-
дини, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Дочинець Віталій Володимирович, телефон: (044) 289-97-02.
Наглядова Рада Товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИ-
СИчАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

Місцезнаходження Товариства: 
93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1. 

Шановний(і) Акціонер(и)!
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства № 9 (2016) від 

29.02.2016 року річні загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склоза-
вод «Пролетарій» відбудуться 21 квітня 2016 року о 14.00 годині в будівлі 
заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Мічуріна, буд. 1, 2-й поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 
21  квітня 2016 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 2-й поверх.

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
4. Визначення порядку покриття збитків за 2015 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 
рік. 

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 
рік.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, при-
пинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової 
ради Товариства. 

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, при-
пинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Ревізійної 
комісії Товариства. 

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про створення дочірнього підприємства Товари-

ства.
13. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Затвердження нової редакції Положення Товариства про Правління.
15. Прийняття рішення за результатами фінансово-господарської діяль-

ності Товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», тис. грн.

Найменування показника період
2014 рік 2015рік

Усього активів 765534 753629
Основні засоби 681766 681375
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 62597 57452
Сумарна дебіторська заборгованість 20810 14348
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 170
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 086 508) (1 656 055)
Власний капітал (796 766) (1 369 086)
Статутний капітал 3900 3900
Довгострокові зобов'язання 680107 680107
Поточні зобов'язання 882 193 1 442 608
Чистий прибуток (збиток) (435 594) (572 316)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 390000 390000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

420 337

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих 
дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 15 квітня 2016 
року. Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акці-
онер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за наступною адресою: 93108, Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Спортивна (50 років Жовтня), 
буд. 48-б, 2-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (понеділок, середа, 
четвер) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк 
до 20 квітня 2016 року включно, а в день проведення загальних зборів - 
також у місці їх проведення.

Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови 
пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а 
для його представника також документів, що підтверджують повноваження 
представника на ознайомлення з документами.

Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних 
зборів акціонерів Товариства – головний спеціаліст з правових питань та 
корпоративного управління Бєлуха Максим Борисович. Телефони для до-
відок: (06451) 7-64-05, 050 428 25 38.

Голова Наглядової ради  Г.Л. Полежаєва
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів 

Шановні акціонери

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА»

Місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В
Виконуючий обов’язки Генерального директора ПАТ «САН ІнБев 

Україна»(далі – «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів мають відбутися 20 квітня 2016 року о 10:00 за адресою: 

02192, м. Київ, вул. А.Малишка,1, Готель Братислава, зал «Форум»,
для розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного:

Порядок денний: 
1.Обрання лічильної комісії. 
2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконуючого 

обов’язки Генерального директора про діяльність товариства у 2015 році 
та основні напрями діяльності у 2016 році.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради 
Товариства за 2015 рік.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2015 рік.

7.Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 
8.Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
9.Припинення структурних підрозділів Товариства.
10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
11.Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товари-

ства.
12.Прийняття рішення про відрахування до резервного фонду Товари-

ства. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-

дається 14 квітня 2016 року на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення Загальних зборів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства 
відбудеться 20 квітня 2016 року з 9.00 до 10.00 за місцем проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх 
представників), які прибудуть для участі у чергових загальних зборах акці-
онерів Товариства, здійснюватиметься на підставі переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах та документів, які ідентифіку-
ють особу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Звертаємо увагу акціонерів, що згідно з положеннями Закону України 
«Про депозитарну систему України», право на участь у загальних зборах 
акціонерів мають акціонери, які уклали з депозитарною установою договір 
про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питання щодо укладення 
такого договору просимо звертатись до ПАТ «Укрсиббанк», м. Київ, 
вул.  Андріївська 2/12, тел.(044)537 50 38, 537 49 25.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, звертатися за місцезнаходженням Товариства:03680, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 30-В, 4-й поверх, юридичний відділ, тел.8-044-201-40-00.
Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами – юрисконсульт – Рудь О.А. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів  2 604 391 2 439 073
Основні засоби  1 488 889 1 583 286
Довгострокові фінансові інвестиції  32 155
Запаси 200 547 159 131
Сумарна дебіторська заборгованість  156778 186 362
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 220 44 576
Нерозподілений прибуток 445789 716 262
Власний капітал 693 893 964 366
Статутний капітал 95 107 95 107
Довгострокові зобов'язання 8 679 6 761
Поточні зобов'язання 1 901 819 1 467 946
Чистий прибуток (збиток) - 270 473 - 401 147 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 510 655 300 9 510 655 300
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) 

1998 2143

В.о. Генерального директора ________ Д. Ю. Хренов

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІО-
НЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА» (нада-
лі  – АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за адресою: Україна, 01054, 
м.  Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
21 квітня 2016 року; час початку зборів – 11.00, за адресою: Україна, 
м.  Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в річних Загальних зборах реєстрацію акціонерів провести з 
10.30 до 10.59 годин 21 квітня 2016 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Для реєстрації при собі 
мати документ, по посвідчує особу, а для представника – документ, що також 
посвідчує його повноваження. Датою складання списку осіб, що мають право 
на участь у річних Загальних зборах акціонерів, скласти на 24.00 годину 
15  квітня 2016 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідо-
млені про проведення Загальних зборів акціонерів - 18 березня 2016 року. 
Затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови, секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління АСК «ІНГО Україна» про результати фінансо-

во – господарській діяльності за 2015 рік. 
3. Звіт Наглядової ради АСК «ІНГО Україна» за 2015 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна» за 2015 рік. 
5. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту АСК «ІНГО 

Україна» за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку/збитків АСК «ІНГО Україна» за результатами 

роботи в 2015 році. 
7. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися протягом 2016 року відносно страхування, перестра-
хування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2015 рік.

8. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради АСК «ІНГО Україна». 

9. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна».
10. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Правління 

АСК «ІНГО Україна».
11. Обрання складу Правління АСК «ІНГО Україна». 
12. Затвердження нової редакції типового Положення про філії АСК 

«ІНГО Україна».
13. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна» та затвердження 

нової редакції Статуту АСК «ІНГО Україна».
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 

формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська,  33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11).

Під час підготовки до проведення річних Загальних зборів, Акціонери та 
їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабі-
нет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44 
(вн. 12-19). В день проведення Загальних зборів, Акціонери та їх представ-
ники, можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів ак-
ціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з 
документами: юрисконсульт Мельник Юрій Миколайович. Для ознайомлен-
ня з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представ-
никам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до 
законодавства України підтверджує повноваження представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 1297086 1173220
Основні засоби 188712 178705
Довгострокові фінансові інвестиції 140846 142338
Запаси 17507 22475
Сумарна дебіторська заборгованість 385704 411379
Грошові кошти та їх еквіваленти 451594 323597
Нерозподілений прибуток 129667 55122
Власний капітал 536598 439313
Статутний капітал 305543 305543
Довгострокові зобов'язання 587376 571246
Поточні зобов'язання 173112 162661
Чистий прибуток (збиток) 73539 55990
Середньорічна кількість акцій (шт.) 305543 305543
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 412 509

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІО-
НЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА 
ЖИТТЯ» (надалі – АСК «ІНГО Україна Життя»), що знаходиться за 
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, тел. 
(044) 490-27-44, повідомляє, про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 року; час початку зборів – 
14.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 
4 поверх, конференц-зал.

Для участі в річних Загальних зборах реєстрацію акціонерів провести з 
13.30 до 13.59 годин 21 квітня 2016 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Для реєстрації при собі 
мати документ, по посвідчує особу, а для представника – документ, що також 
посвідчує його повноваження. Датою складання списку осіб, що мають право 
на участь у річних Загальних зборах акціонерів, скласти на 24.00 годину 
15  квітня 2016 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідо-
млені про проведення Загальних зборів акціонерів 18 березня 2016 року. 

Затверджено наступний порядок денний річних 
Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови, секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора АСК «ІНГО Україна Життя» про резуль-

тати фінансово – господарській діяльності за 2015 рік. 
3. Звіт Наглядової ради АСК «ІНГО Україна Життя» за 2015 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна Життя» за 2015 рік. 
5. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту АСК «ІНГО 

Україна Життя» за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку/збитків АСК «ІНГО Україна Життя» за резуль-

татами роботи в 2015 році. 
7. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися протягом 2016 року відносно страхування, перестра-
хування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2015 рік.

8. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради АСК «ІНГО Україна Життя». 

9. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна Життя».
10. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна Життя» та затвер-

дження нової редакції Статуту АСК «ІНГО Україна Життя».
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 

формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11).

Під час підготовки до проведення річних Загальних зборів, Акціонери 
та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. 
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 по-
верх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: 
(044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Загальних зборів, Акціо-
нери та їх представники, можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем прове-
дення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок 
ознайомлення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мельник Юрій 
Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі 
необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім 
того, документ, який відповідно до законодавства України підтверджує 
повноваження представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 59161 44185
Основні засоби 25646 21957
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1559 1509
Сумарна дебіторська заборгованість 15715 7964
Грошові кошти та їх еквіваленти 12439 10377
Нерозподілений прибуток -4652 -5397
Власний капітал 29848 26773
Статутний капітал 21000 21000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 18644 10121
Чистий прибуток (збиток) 56 28
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21000 21000
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) 12 12

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТ-
БАНК» (місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 19 квітня 2016 року о 10.00 год. за адресою: 04070, Україна, 
м.  Київ, Контрактова площа, 10-А, 5 поверх, велика переговорна.

Реєстрація учасників за місцем та в день проведення зборів з 9-30 до 
9-50 за київським часом. Для реєстрації учасникам зборів - акціонерам 
потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і до-
віреність на право участі у зборах, оформлену згідно чинного законодав-
ства. Телефон для довідок: 490-83-83.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2016 року.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитися за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А (каб. 
3.1.). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Заступник Голови Правління Олійник Валерій Григорович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДІАМАНТБАНК» за 2015 рік. Затвердження Звіту Спостережної ради ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2015 рік. 

2. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІА-
МАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2015 році. Затвердження 
звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про 
результати діяльності банку у 2015 році. 

3. Звіт зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2015 
році. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора про 
фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2015 році.

4. Затвердження заходів за результатами розгляду Звіту та висновків 
зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2015 році.

5. Затвердження річного звіту та балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2015 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2015 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» на 2016 рік.

8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостереже-
ної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

9. Обрання Голови та членів Спостереженої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спосте-
режної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТ-
БАНК».

10. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», шляхом викладення 
його у новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», шляхом викладення його у 
новій редакції. 

12. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДІАМАНТБАНК».

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  7 107 619 5 173 838
Основні засоби  225 661 174 929
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 298 717 169 623
Сумарна дебіторська заборгованість  169 857 17 907
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 205 958 1 073 347
Нерозподілений прибуток (3 067) 8 065
Власний капітал 392 736 361 691
Статутний капітал 210 000 210 000
Довгострокові зобов'язання 859 122 572 461
Поточні зобов'язання 5 855 761 4 239 686
Чистий прибуток (збиток) (3 067) 8 065
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21 000 000 21 000 000
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) 

1 104 1 022

Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ чЕРГОВИХ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ 

ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БіАРС»

(місцезнаходження товариства: 04086, м. Київ, вул. Ольжича, 29)
Повідомляємо, що 27 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 

м.  Київ, вул. Ольжича, 29, кабінет № 308 відбудуться чергові річні за-
гальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БіАРС» 
(далі за текстом «Товариство»).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
09  год. 20 хв. 27 квітня 2016р.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
09  год. 50 хв. 27 квітня 2016р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, – станом на 24 годину 21 квітня 2016р.

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

1. Обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товари-
ства.

2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Това-
риства.

3. Затвердження регламенту роботи чергових річних загальних зборів 
Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015р. з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. і прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
7. Звіт Правління Товариства за 2015р. і прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015р. і прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання вказаних договорів з членами На-
глядової ради.

11. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних право-
чинів.

12. Внесення змін до статуту і приведення його у відповідність до ви-
мог чинного законодавства.

13. Затвердження статуту Товариства у новій редакції та його держав-
на реєстрація.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. 
до 12-00 год. у каб.№ 308. Відповідальний за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – генеральний директор Товариства Дерикіт В.П. 
Телефон для довідок 0 (44) 440-43-70.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний 
2015 р.

попере-
дній

2014 р. 
Усього активів  12 015,6   12 115,8
Основні засоби  11 744,1   12 018,5
Довгострокові фінансові інвестиції   -    -
Запаси 161,3  30,0
Сумарна дебіторська заборгованість  98,1  64,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,1  2,4
Нерозподілений прибуток ( 5 250,2 ) ( 3 245,4 )
Власний капітал 6 091,8 8 096,6
Статутний капітал 91,5   91,5
Довгострокові зобов'язання 5 024,9 3 118,3
Поточні зобов'язання 43,2 38,9
Чистий прибуток (збиток) ( 2 004,8 ) ( 1 253,4 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 -    -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

 -    -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

 9   10

Наглядова Рада Товариства

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«чОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД»,
місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Індустрі-
альна, будинок 1, ідентифікаційний код 14312980 (надалі – Товариство), 
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціоне-

рів Товариства (надалі – Збори),
які відбудуться 21 квітня 2016 року за адресою: Миколаївська обл., 

м. Миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1/6, заводоуправління, 1 по-
верх, актовий зал. 

Початок Зборів о 14.00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем 

проведення Зборів з 13.00 годин до 13.45 годин у день проведення 
Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 15.04.2016р.

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

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

ства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Порядок денний:

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

розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного 
періоду.

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

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

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

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

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

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

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) 

Найменування показника період 
2015р 2014р

Усього активів  1 055 432 1 063 057
Основні засоби  200 658 211 727
Довгострокові фінансові інвестиції  200 000 200 000
Запаси 96 329 86 577
Сумарна дебіторська 
заборгованість  

462 131 468 746

Грошові кошти та їх еквіваленти 40 72
Нерозподілений прибуток -467 874 -420 191
Власний капітал -242 410 -194 727
Статутний капітал 129 196 129 196
Довгострокові зобов'язання 683 897 683 897
Поточні зобов'язання 613 945 573 887
Чистий прибуток (збиток) -47 683 -268 171
Середньорічна кількість акцій (шт.) 516 782 080 516 782 080
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)

67 945

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які 
мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі 
дні, робочий час за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Інду-
стріальна, буд. 1, каб. 211 (особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Генеральний директор).

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за 
тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (067) 218-89-56.
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КВБЗ»
Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 21 квітня 2016 року об 11-00 годині 

за адресою місцезнаходження Товариства:
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, 
будинок 139, приміщення актового залу півскатно-візкового цеху 

(3-й поверх) ПАТ «КВБЗ».
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за 

місцем проведення річних загальних зборів з 09-30 год. до 10-40 год.
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно надати:
• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
• представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згід-

но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представ-
ника (паспорт);

• представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згід-
но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника 
(паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, 
який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ 
(витяг, наказ) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про 
можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, засвід-
чені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства (у разі відсутнос-
ті печатки товариства, зазначені документи засвідчуються нотаріально), а 
також документ, що посвідчує особу представника (паспорт). 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Това-

риства. 
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської 

діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фі-
нансової звітності) за 2015р. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - госпо-
дарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансо-
во  - господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть 
укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи 
на їх підписання.

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

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

Найменування показника
Період

звітний 
(2015)

попере-
дній (2014)

Усього активів 3'010'095 3'352'461
Основні засоби 614'294 672'690
Довгострокові фінансові інвестиції 37'004 7'154
Запаси 780'275 963'111
Сумарна дебіторська заборгованість 425'484 780'374
Грошові кошти та їх еквіваленти 477'677 224'357
Нерозподілений прибуток (172'332) 215'665
Власний капітал 2'054'358 2'442'384
Статутний капітал  86'010 86'010 
Довгострокові зобов'язання 703'261 505'277
Поточні зобов'язання 252'476 404'800
Чистий прибуток (збиток) (416'725) (347'572)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5'528 6'846

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 15 квітня 2016 року.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 
12.00 годин, з дати отримання повідомлення до дати проведення річних 
загальних зборів Товариства, за адресою Товариства, у відділі корпора-
тивного управління, кімната 417 та в день проведення річних загальних 
зборів Товариства за місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного – Голова Правління – директор Товариства Шабала А.Д. або особа, 
яка виконує його обов’язки. 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕ-
СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №241», в 
подальшому Товариство, місцезнаходження Товариства: 08300 Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, наступним повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2016 року  
о 10 год. 00 хв. за адресою (місце проведення): 08300 Київська обл.,  
м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.

На загальних зборах будуть розглянуті наступні питання порядку 
денного, що виносяться на голосування:

1. Обрання членів Лічильної комісії
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік 
3. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії за 

результатами діяльності Товариства у 2015 році
4. Звіт Наглядової Ради, звіт Правління Товариства. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, 
звіту Ревізійної комісії

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік
6. Попереднє надання згоди Загальними зборами акціонерів на вчи-

нення Товариством протягом року значних правочинів та правочинів, 
щодо яких є заінтересованість. 

7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради. 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; 
встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання догорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства, станом на 24 годину 18.04.2016.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься 22 квітня 
2016 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ СПМК 241 з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів не-
обхідно мати при собі паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог 
законодавства України.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів ак-
ціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати прове-
дення загальних зборів акціонерів, за адресою: 08300 Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1. 
Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням: прізвища, 
імені, по-батькові (найменування) акціонера, який вносить пропози-
цію; кількості, типу та/або класу належних акціонеру акцій; змісту 
пропозиції до питання чи проекту рішення. Якщо пропозиція стосу-
ється кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то 
додатково зазначається кількість, тип та/або клас акцій, що належать 
кандидату. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 08300 Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення 
№ 1, в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., відповідальна особа за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами – Бойко Анатолій Панте-
леймонович, голова правління ПрАТ СПМК 241.

Довідки за телефоном: (050) 410 80 88 та за адресою: 08300 Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщен-
ня № 1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  СПМК 241 за 2015/2014 р.р.(тис. грн.): Усього активів: 
4361/3457; Основні засоби: 833/896; Довгострокові фінансові інвести-
ції: 0/0; Запаси: 418/220; Сумарна дебіторська заборгованість: 
2384/2174; Грошові кошти та їх еквіваленти; 23/30; Нерозподілений 
прибуток: -7393,7/-5255,2; Власний капітал:820/820; Статутний капі-
тал: 260/260; Довгострокові зобов'язання: 9041/6630; Поточні 
зобов'язання:1634/1002; Чистий прибуток (збиток): (2138)/(2160); Се-
редньорічна кількість акцій (шт.) 1041143/1041143; 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): 7/9.

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

Голова правління  А.П.Бойко.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53, 18 березня 2016 р. 
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖЛК-УКРАЇНА»

(код ЄДРПОУ 00445794, місцезнаходження: 09133, Київська обл., 
см.  Терезине, вул. Першотравнева,2 )

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 25 квітня 2016р. о 15 годині 00 хв. за адресою: Київ-
ська  обл., смт. Терезине, вул. Першотравнева, 2, в приміщенні акто-
вого залу. 

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем та в день проведення за-
гальних зборів акціонерів з 14.30 год. до 14.50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 19 квітня 2016р.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності 

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 
2015 рік, напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік і збитків Товариства з ура-
хуванням вимог, передбачених законодавством.

8. Про зміну типу Товариства та наслідки для акціонерів, які не при-
ймали участь у голосуванні з питань зміни типу товариства. 

9. Про приведення Статуту Товариства у відповідність з вимогами За-
кону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції 
Статуту Товариства.

10. Про затвердження положення Товариства про Наглядову Раду 
у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

11. Про затвердження положення Товариства про Генерального дирек-
тора у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 
щодо продажу майна Товариства

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПАТ  «ЖЛК-Україна»(тис. грн.)

Найменування показника
звітний
період 
2015 р.

попере-
дній 

період 
2014р.

Усього активів 28704 33245
Основні засоби 10720 15994
Довгострокові фінансові інвестиції 2458 1877
Запаси 7023 5025
Сумарна дебіторська заборгованість 8321 10306
Грошові кошти та їх еквіваленти 182 43
Нерозподілений прибуток (10751) 1804
Власний капітал 4167 4167
Статутний капітал 3078 3078
Довгострокові зобов’язання 109 561
Поточні зобов’язання 32101 23635
Чистий прибуток (збиток) (12517) (5197)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12310908 12310908
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)

346 404

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що по-
свідчує особу та довіреність на право участі у загальних зборах, оформ-
лену у відповідності до законодавства України.

З питань порядку денного, ознайомлення з документами, з організа-
ційних питань проведення зборів звертатися за адресою: м. Біла Церк-
ва, вул. Сквирське шосе 176 або за тел. (04563) 6-04-14 до відповідаль-
ної особи заступника генерального директора з юридичного та 
кадрового забезпечення Добрівської А.В. у робочі дні з 10.00 до 12.00, 
та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку 
зборів).

Генеральний директор _______________ М.Швец 

Шановний акціонер 

ПАТ «ВД «ОДЕСА» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ 
«ОДЕСА», код за ЄДРПОУ 02470158, місцезнаходження: 65091, 
м.  Одеса, вул.  Колонтаївська, 24 (далі - Товариство), які відбудуться 
18 квітня 2016  року о 17.30 за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаїв-
ська, 24, 1-й поверх, офіс № 5, вхід з вулиці. Реєстрація учасників 
загальних зборів з 16.30 до 17.20 у день та за місцем проведення за-
гальних зборів. 

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – доку-
мент, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження 
представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог 
чинного законодавства України. 

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-
ня про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів. 

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 
Товариства за 2015 рік та його затвердження.

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 

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

бачених чинним законодавством.
9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у но-

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

10. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Поло-
ження про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товари-
ства шляхом викладення їх у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 12 квітня 2016 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 4-й поверх, 
кабінет № 14.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — член наглядової ради Оніщенко С.В. Довідки за телефоном 
(048) 732-55-99

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний
станом на 
01.01.2016

попере-
дній

станом на 
01.01.2015

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)

1913
514

-
425
893

9
4

1912
33,0

-
1
4

19081

-

-

39

1941
589

-
515
760
1

-21
1908
33,0

-
33
-21

19081

-

-

39

Виконавчий орган Товариства
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОРОЛЬ-
СЬКИЙ МЕХАНІчНИЙ ЗАВОД», місце знаходження: 37800 Пол-
тавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні (Леніна), 106, повідомляє 
акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЗ» 
28 квітня 2016 року о 12-00 у приміщенні глядацького залу районного бу-
динку культури за адресою: 37800 Полтавська обл.,м. Хорол вул. Неза-
лежності (К. Маркса), 73.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися 28 квітня 
2016  року з 08.00 до 11.00 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 22 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Звіт правління Товариства за 2015 рік.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства щодо фінансово-

господарської діяльності за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік, затвердження розміру річ-

них дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів.
6. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу на обсяг су-

марної номінальної вартості акцій, що анулюються.
8. Внесення змін до Статуту, пов`язаних зі зменшенням статутного капі-

талу Товариства.
9. Визначення порядку взаємодії з кредиторами, вимоги яких не забез-

печені заставою, гарантією та порукою.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізій-

ної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з членами ревізійної комісії від імені Товариства.

13. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства у зв`язку з 
перейменуванням назви вулиці місцезнаходження Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами та проектами рішень по 
порядку денному загальних зборів, з дня публікації повідомлення про про-
ведення загальних зборів у пресі, за адресою: 37800 Полтавська обл., 
м.  Хорол, вул. Небесної Сотні (Леніна), 106, приймальня, тел. (05362) 
32204, у робочі дні з 10.00 до 12.00 години, а також при проведенні реє-
страції учасників загальних зборів — на місці проведення зборів. Відпові-
дальна особа Товариства за ознайомлення акціонерів з документами - Бі-
рюк Євгеній Іванович.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів надаються акціонера-
ми (їх представниками) не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів у письмовій формі, у відповідності до вимог чинного законо-
давства та статуту Товариства, поштою або особисто на адресу:

37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні (Леніна), 106, 
приймальня.

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства надаються 
акціонерами (їх представниками) не пізніше ніж за 7 днів до дати прове-
дення загальних зборів у письмовій формі, у відповідності до вимог чинно-
го законодавства та статуту Товариства, поштою або особисто на адресу: 

37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні (Леніна), 106, 
приймальня.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов`язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Довідки по телефону: (05362) 32204. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний 
2015

попередній 
2014

Усього активів 204926,0 161097,0
Основні засоби 13892,0 17643,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6704,0 5343,0
Сумарна дебіторська заборгованість 2987,0 8435,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 181329,0 129662,0
Нерозподілений прибуток 51208,0 34455,0
Власний капітал 173339,0 137584,0
Статутний капітал 2948,0 2948,0
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 28296,0 19744,0
Чистий прибуток (збиток) 40963,0 27672,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11791880 11791880
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

48197 -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

130,1 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 281 278

Наглядова рада Товариства.

 Шановний акціонер !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРЕЛЕКТРОНБУД» повідомляє, що загальні збори акціо-
нерів відбудуться 20 квітня 2016 року в 9 год. 30 хв. за адресою: м. Пол-
тава, пров. Перспективний, 3, 2-й поверх, приймальня. Реєстрація 
учасників загальних зборів 20 квітня 2016 року з 9.00 до 9.25 за місцем про-
ведення зборів. Місцезнаходження АТ: 36007, м. Полтава, пров. Перспек-
тивний, 3.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіти Директора, Наглядової ради, Ревізора, затвердження висновків 

Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності АТ за 2015 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звітів.

4. Затвердження річного звіту та балансу щодо результатів діяльності 
АТ за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків АТ за 2015рік.
6. Зміни у складі органів управління та контролю АТ.
7. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, Ревізором 

АТ, визначення розміру винагороди за договорами; визначення уповнова-
женої особи для підписання вказаних договорів.

8. Затвердження значних правочинів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-

дається станом на 14.04.2016р. Для участі у зборах необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену 
згідно чинного законодавства.Акціонери можуть ознайомитися з докумен-

тами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, по середах з 14.00 
до 15.00 години за адресою: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3, 
2-й поверх, приймальня. Відповідальна особа АТ – директор. Довідки за 
телефоном: (0532) 66-86-54

Основні показники фінансово – господарської діяльності АТ за 
2015  рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 5526,7 2836,7
Основні засоби 341,8 372,3
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 24,5 29,3
Сумарна дебіторська заборгованість 194,4 85,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 158,2 62,5
Нерозподілений прибуток 25,1 -341,0
Власний капітал 2535,8 2169,7
Статутний капітал 1697,1 1697,1
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 2990,9 667,0
Чистий прибуток (збиток) 366,7 389,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3394240 1921362
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) 

9 9

Наглядова рада АТ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНОСТЬ-2»
(ЄДРПОУ 24103012 адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Шолом-

Алейхема, 2-А)
Повідомляє про проведення щорічних Загальних зборів акціонерів  

ПрАТ «Юность-2» (надалі – «Збори»), які відбудуться 21 квітня 2016 року об 
11 год. 00 хв. за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, кабінет № 2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде здій-
снюватись за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, каб. № 2. Поча-
ток реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 10 год 00 хв 21 квітня 
2016  року. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 10 год 
40 хв 21 квітня 2016 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 год 00 хв 18 квітня 2016 року. 

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії Зборів.
2. Про затвердження порядку проведення Зборів.
3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Юность-2».
4. Про розподіл прибутків та збитків ПрАТ «Юность-2».
5. Звіт Комісії з припинення ПрАТ «Юность-2», прийняття рішення за 

наслідками звіту Комісії з припинення ПрАТ «Юность-2».
6. Про обрання органів товариства: Наглядової ради, Директора, Реві-

зійної комісії, затвердження умов цивільно – правових договорів, що укла-
датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами На-
глядової ради та Ревізійної Комісії, а також Директором.

7. Про припинення діяльності ПрАТ «Юность-2» шляхом його реоргані-
зації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Юность-2».

8. Про порядок і умови здійснення припинення ПрАТ «Юность-2» шля-
хом реорганізації в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Юность-2».

9. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «Юность-2».
10. Про призначення комісії з припинення ПрАТ «Юность-2» (надалі – 

«Комісія»), обрання персонального складу Комісії у зв’язку з його реорга-
нізацією. Надання Комісії доручень по виконанню передбачених законо-
давством дій щодо реорганізації товариства.

11. Про умови та порядок викупу акцій ПрАТ «Юность-2» у акціонерів, 
які не голосували за прийняття рішення про припинення шляхом його пе-
ретворення.

12. Про порядок, строки та умови обміну акцій, випущених 
ПрАТ  «Юность-2» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Юность-2».

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність, оформ-
лена згідно діючого законодавства та документ, що посвідчує особу.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Зборів, а також з про-
ектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, перед-
баченого ст..69 Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного за адресою: м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 2-А, ка-
бінет № 2 з понеділка по п’ятницю з 10год 00 хв до 17 год 00 хв. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
комісії з припинення Буцан М.А. Телефон для довідок (044) 549-03-83.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 433,7 355,0
Основні засоби 261,6 270,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 144,6 24,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 27,5 60,4
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал 170,0 170,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) -157,0 24,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1700 1700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 49

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Комісії з припинення  ________ 

(підпис)
 Буцан М.А.

М.П.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 36174922; місцезнаходження: 87534, Донецька обл., 
м.  Маріуполь, вул. Кронштадтська, б.11) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «20» квітня 
2016  року о 12.00 за адресою: 87534, Донецька обл., м. Маріу-
поль, вул. Кронштадтська, б.11, офіс №1. 

Реєстрація учасників зборів (їх представників) буде проводитися з 
11  год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. «20» квітня 2016 року за місцем про-
ведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 год. 00 хв. «14» квітня 2016 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів 

Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. 

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

4. Затвердження Звіту і висновків Ревізора Товариства за 2015 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2016  рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Това-

риства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 
2015  році.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. Затверджен-

ня умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що упо-
вноважені на підписання договір з членами Наглядової ради Товари-
ства.

11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі 

документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 
години за адресою: м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б.11, офіс №1. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Директор Товариства Золотухіна Тамара Миколаївна. 
Телефон для довідок: (0629) 37-13-32. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
2015 2014

Усього активів 15141 15171 
Основні засоби 18  39
Довгострокові фінансові інвестиції  -
Запаси 93  1
Сумарна дебіторська заборгованість 420 519 
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 9 
Нерозподілений прибуток 45  82
Власний капітал 15052 15089 
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов'язання  -
Поточні зобов'язання 89 82 
Чистий прибуток (збиток) (37) 84 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000  15000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-  -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10  11

Директор ПрАТ «Експерт-Капітал»  Золотухіна Т.М.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАНЬЙОН»

код за ЄДРПОУ 31725394, місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Ярос-
лавська, 56-А, повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 29.04.2016 року о 11:00 за адресою: 04070, 
м.  Київ, вул. Ярославська, 56-А, офіс № 6 (2-ий поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів – 25.04.2016р. 

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Каньйон» скликаються за пропозиці-
єю Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів, що братимуть участь у загальних зборах, від-
будеться 29 квітня 2016 року о 10:30 за адресою: 04070, м. Київ, 
вул.  Ярославська, 56-А, офіс № 6 (2-ий поверх). Для участі у зборах 
необхідно мати документи, що посвідчують особу акціонера чи його пред-
ставника. Представникам акціонерів необхідно мати також довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік. Затвердження річної фінансової звітності Товари-
ства за 2015 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 р.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2015 р
5. Про зміни в органах управління ПрАТ «Каньон». 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 р. (тис. грн.)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів  26112,5
Основні засоби  20401,2  20383,8
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  1954,0  1944,5
Сумарна дебіторська заборгованість  2433,6  2623,0
Грошові кошти та їх еквіваленти  1739,0  1161,2
Нерозподілений прибуток  (21499,9)  (20538,7)
Власний капітал 2124,1  1656,1
Статутний капітал  23624,0  23624,0
Довгострокові зобов’язання  7741,1  7741,1
Поточні зобов’язання  4101,7  2812,1
Чистий прибуток (збиток)  (961,2)  (714,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  47248  47248
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 21  23

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними із поряд-
ком денним, за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні з 9.00 - 
17.00. 

Не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціоне-
рів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до 
порядку денного. Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення володіють 
у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені прав-
лінням. 

Довідки за телефоном (044) 585-94-22
Правління ПрАТ «Каньйон»

Шановні акціонери ПРАТ «ПЕчАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Печанівський ком-
бінат хлібопродуктів» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 01133, 
м. Київ, вул. Щорса, буд. 27, повідомляє про проведення чергових річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2016 року о 
12-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 2, офіс 23.

Реєстрація учасників зборів та їх представників здійснюється з 11-00 год. 
до 11-45 год. в день проведення зборів за місцем проведення зборів. 

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу учасника;
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу, довіре-

ність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних за-

гальних зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня 2016 року (за 
три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України).

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної 

комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства за наслідками діяльності у 

2015 році.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2015 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства за 2015 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2015 рік.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються до 

06  квітня 2016 року за місцезнаходженням Товариства.
З матеріалами, що стосуються порядку денного можна ознайомитись в ро-

бочі дні з 9-00 до 18-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 27. 
Довідки за телефоном:  (044) 490-30-61. Посадова особа Товариства, 

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голо-
ва правління Васянович Ю. В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 17 179 17 261
Основні засоби 82 385 92 268
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11 518 7 116
Сумарна дебіторська заборгованість 19 636 41 063
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 481
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 10 684 10 684
Довгострокові зобов'язання 256 110 168 266
Поточні зобов'язання 72 102 97 563
Чистий прибуток (збиток) (89 816) (83 963)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 068 388 154 1 068 388 154
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 150 175

ПрАТ «Печанівський комбінат хлібопродуктів» 

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «АлБе-Груп», 
місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65 (надалі – Товариство). 

1. 19 квітня 2016 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Това-
риства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107. Початок 
зборів об 11.00 годині. 

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 19 квітня 2016 року з 10.30 
до 10.50 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах акціонерів - 13 квітня 2016 року (станом на 24.00). 

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

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Затвердження звіту Виконавчого органа Товариства за 2015 рік. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. 
5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 

до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107, в робочий час - з 9.00 до 18.00), 
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – гене-
ральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна. Для участі в Загальних 
зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформле-
ну у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок 
(044) 2382725. 

Генеральний директор: Шуліка Тетяна Володимирівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЛБЕ-ГРУП»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО чЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРУМ-

АВТОСЕРВIС» (надалі – «загальні збори»)
Повне найменування та місцезнаходження товариства - ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ-АВТОСЕРВIС», ЄДРПОУ 32559064, 
місцезнаходження 04119 м. Київ, вул.Зоологічна,4-А,оф.139 (надалі – «ПрАТ»).

Дата проведення загальних зборів – 21.04.2016 р., о 12:00, за адресою: 
03142, Україна, м. Київ, вул. Кржижановського, буд. 4, кабінет 211

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах – 11-30 до 11-55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 15/04/2016 станом на 24 годину.

Порядок денний:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Про розгляд звіту Правління ПрАТ про результати фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ за 2011р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Про розгляд звіту Правління ПрАТ про результати фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ за 2012р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Про розгляд звіту Правління ПрАТ про результати фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Про розгляд звіту Правління ПрАТ про результати фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Про розгляд звіту Правління ПрАТ про результати фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Про виконання повноважень Наглядової Ради;
9. Про розгляд звіту за 2011,2012,2013,2014,2015 рр. Наглядової ради 

ПрАТ та прийняття рішення за наслідками розгляду.
10. Про розгляд звіту за 2011,2012,2013,2014,2015 рр. Ревізійної комісії 

(Ревізора) ПрАТ та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
11. Про розгляд висновків зовнішнього аудитора за 2011,2012,2013,2014, 

2015 рр. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 
12. Про звільнення Ревізора ПрАТ.
13. Про обрання Ревізора ПрАТ.
14. Про затвердження результатів діяльності, річного звіту ПрАТ за 

2011,2012,2013,2014,2015рр.
15. Про затвердження Статуту ПрАТ у новій редакції.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудового догово-

ру з Головою Правління ПрАТ.
17. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ за 2011,2012,2013,2014, 2015 рр.
18. Про формування резервного фонду ПрАТ.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

2015 2014
Усього активів 8533 9851
Основні засоби 4978 5415
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 26 36
Сумарна дебіторська заборгованість 3386 2671
Грошові кошти та їх еквіваленти 143 124
Нерозподілений прибуток (1878) 553
Власний капітал (1478) 953
Статутний капітал 400 400
Довгострокові зобов'язання - 0
Поточні зобов'язання 10011 8898
Чистий прибуток (збиток) (2431) -4585
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4000 4000
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) 8 8

Найменування показника Період
2014 2013

Усього активів 9851 8762
Основні засоби 5415 5638
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 36 9
Сумарна дебіторська заборгованість 2671 1808
Грошові кошти та їх еквіваленти 124 10
Нерозподілений прибуток 553 5138
Власний капітал 953 5538
Статутний капітал 400 400
Довгострокові зобов'язання 2545
Поточні зобов'язання 8898 679
Чистий прибуток (збиток) -4585 817

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4000 4000
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) 8 8

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів 8762 3979,4
Основні засоби 5638 1253,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 9 128,8
Сумарна дебіторська заборгованість 1808 2087,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 69
Нерозподілений прибуток 5138 -11135,3
Власний капітал 5538 -10735,3
Статутний капітал 400 400
Довгострокові зобов'язання 2545 3145,2
Поточні зобов'язання 679 11569,5
Чистий прибуток (збиток) 817 360
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 10

Найменування показника Період
2012 2011

Усього активів 3979,4 5267,5
Основні засоби 1253,5 1502,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 128,8
Сумарна дебіторська заборгованість 2087,7 2267
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 840,4
Нерозподілений прибуток -11135,3 -10546,4
Власний капітал -10735,3 -10146,4
Статутний капітал 400 400
Довгострокові зобов'язання 3145,2 3375,2
Поточні зобов'язання 11569,5 12038,7
Чистий прибуток (збиток) 360 -589
Середньорічна кількість акцій (шт.)
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) 10 10

Найменування показника Період
2011 2010

Усього активів 5267,5
Основні засоби 1502,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 2267
Грошові кошти та їх еквіваленти 840,4
Нерозподілений прибуток -10546,4
Власний капітал -10146,4
Статутний капітал 400
Довгострокові зобов'язання 3375,2
Поточні зобов'язання 12038,7
Чистий прибуток (збиток) -589
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10

Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що по-
свідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представникам 
акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/
або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені 
відповідно до чинного законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного за адресою місцезнаходження ПрАТ: 04119 м.Київ вул. Зоологiчна, 4-А 
оф.139, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 18-00, а в день прове-
дення – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Хижняк 
Ігор Володимирович. Телефон/факс для довідок: +380 (44) 4998860. Голо-
ва Правління Хижняк Ігор Володимирович (підпис). 11.03.2016 р. 
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ТЕКСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК 

ЛАЙФ»
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік 
Лайф» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 01021, Украї-
на, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 9, повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 22 квітня 2016 року о 11:00 годи-
ні за адресою: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 
будинок 9, кімната 3.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря за-

гальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора Товариства за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства по річних звітах та балансу Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загаль-
них зборах здійснюватиметься 22 квітня 2016 року з 10:00 до 10:50 згідно 
з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складеним в порядку передбаченому чинним законодавством України про 
депозитарну систему станом на 24 годину за три робочих дні до дати про-
ведення Загальних зборів (18 квітня 2016 року). Місце проведення реє-
страції акціонерів для участі у Загальних зборах: 01021, Україна, місто 
Київ, провулок Івана Мар’яненка, будинок 9, кімната 3.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує 
повноваження представника на право участі та голосування на Загальних 
зборах.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в 
робочий час в робочі дні за адресою: 01021, Україна, місто Київ, пров. 
Івана Мар’яненка, будинок 9, кімната 3. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Самко 
Наталія Геннадіївна. Для ознайомлення з документами необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково 
документ, що посвідчує повноваження представника.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

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

Звітний Попередній
Усього активів  11 365 17 895
Основні засоби  981 1 639
Довгострокові фінансові інвестиції  2 349 2 677
Запаси 49 48
Сумарна дебіторська заборгованість  329 2 909
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 259 10 170
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(6 276) 597

Власний капітал 6 331 12 949
Статутний капітал 12 000 12 000
Довгострокові зобов'язання 4 832 4 342
Поточні зобов'язання 202 604
Чистий прибуток (збиток) (6 873) (5 256)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
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

Телефон для довідок: (044) 280 21 35
Наглядова рада
АТ «СК Свісс Класік Лайф»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»

ідентифікаційний код 19345204,
місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – АТ «Джей Ті Інтер-
нешнл Компані Україна» або Товариство) відбудуться 25 квітня 2016 року  
о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А,  
4-й поверх, кімната №1, АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна». 

Реєстрація акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» для 
участі в чергових загальних зборах акціонерів відбудеться 25 квітня 
2016  року з 09:00 до 11:00 годин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
чергових загальних зборах акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані 
Україна» – 19 квітня 2016 р., станом на 24 годину. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний чергових загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства. 

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.
Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерам необхід-

но мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам 
(уповноваженим особам) акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, та документ, що посвідчує їх право на участь та голосування на черго-
вих загальних зборах акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», 
оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність). 

Пропозиції щодо порядку денного чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмо-
вому вигляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення чергових загальних зборів, за адресою: 04070, 
м.  Київ, вул. Спаська, 30-А.

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних 
зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акці-
онерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані 
Україна» у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства: 
м.  Київ, вул. Спаська 30-А, 4-й поверх, кімната №1. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Векліч В.І.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн):

Найменування показника Період
Звітній Попередній

Усього активів (необоротні активи баланс Р.І) 30414 32146
Основні засоби 28 818 31 217 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 257 829 785 680 
Сумарна дебіторська заборгованість 711 940 437 548 
Грошові кошти та їх еквіваленти 84 040 310 707 
Нерозподілений прибуток 445 448 613 069 
Власний капітал (нерозподілений прибуток+ 
СК)

445 527 613 148 

Статутний капітал 79 79 
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1 841 621 952 933 
Чистий прибуток (збиток) -105 003 534 580 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 494 457 494 457 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 475 501 

Відповідальна (контактна) особа: Карацюба Катерина Олександрівна
Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00
Генеральний директор
Приватного акціонерного товариства 
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»       Векліч Віктор Іванович
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Аптеки Запоріжжя», 
69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, повідомляє акціонерів Товари-
ства про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 27 квітня 2016 року о 15-30 год. за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення збо-
рів, початок реєстрації акціонерів о 15-00 год, закінчення о 15-30 год. 
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – додатково довіреність, оформле-
ну згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 
24 годину 21 квітня 2016 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезна-
ходженням Товариства у кабінеті бухгалтерії, у робочі дні - з 10 до 
17 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова Правління, довідки за тел. (061) 
289-00-00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати 
та балансу Товариства за 2015 рік. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

глядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповнова-
женої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Внесення змін до статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

період 

Найменування показника Звітний
2015 рік

Попередній
2014 рік

Усього активів 41686 37061
Основні засоби  15285 10711
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 17690 14226
Сумарна дебіторська заборгованість  3511 4599
Грошові кошти та їх еквіваленти 874 593
Нерозподілений прибуток -4182 -4972
Власний капітал 17187 14507
Статутний капітал 3910 3910
Довгострокові зобов'язання 3422 5359
Поточні зобов'язання 21077 17195
Чистий прибуток (збиток) 790 -102
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39101300 39101300
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець   
періоду (осіб)

280 261

Наглядова рада ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИ-
КА «ВІОЛА» (далі Товариство), 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75, пові-
домляє акціонерів Товариства про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 14.00 год. за адресою: 
м.  Запоріжжя, вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення збо-
рів, початок реєстрації акціонерів о 13-30 год, закінчення о 14.00 год. 
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – додатково довіреність, оформле-
ну згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 21 квітня 
2016 року, станом на 24 годину. 

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнахо-
дженням Товариства у кабінеті бухгалтерії, у робочі дні - з 9 до 17 год., 
а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління, довідки за тел. (061) 289-25-58.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати 
та балансу Товариства за 2015 рік. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.

10. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків.

11. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, визначення пе-
реліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства.

12. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноважен-
ня проводити дії, пов’язані з розміщенням акцій Товариства.

13. Внесення змін до статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

Найменування показника
період 

Звітний
2015 рік

Попередній
2014 рік

Усього активів 100839 86367
Основні засоби  24075  18727
Довгострокові фінансові інвестиції  - 100
Запаси 30146 26051
Сумарна дебіторська заборгованість  39364 39043
Грошові кошти та їх еквіваленти 358 67
Нерозподілений прибуток 2228 7407
Власний капітал 12060 14707
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов'язання 28136 18075
Поточні зобов'язання 60643 53585
Чистий прибуток (збиток) -1341 -1103
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2182 2182
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець 
на кінець  періоду (осіб)

296 294

Наглядова рада ПрАТ ФФ «Віола»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРАТ ФФ «ВІОЛА»
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

відповідно до ст. 32, 35 Закону України «Про акціонерні товариства» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів банку, які 
відбудуться 21 квітня 2016 року в приміщенні банку за адресою: м. Одеса, 
вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 16 годині 00 хвилин. Реєстрація учас-
ників зборів здійснюється з 15.00 до 15.45.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Правління Банку за 2015 рік. 
4. Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звіт-

ності) Банку за 2015 рік, затвердження консолідованої річної фінансової 
звітності групи Банк «Південний» за 2015 рік.

5. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2015 рік. 
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовніш-

нього аудиту за 2015 рік. 
7. Затвердження звіту Наглядової Ради Банку за 2015 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 

Банку та звіту Правління Банку.
9. Розподіл прибутку Банку за 2015 рік. 
10. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2016 рік.
11. Припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової Ради 

Банку.
12. Обрання членів Наглядової Ради Банку.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у 
тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, упо-
вноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової Ради Банку.

14. Розподіл нерозподіленого прибутку Банку попередніх років.
15. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номі-

нальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу час-
тини прибутку.

16. Випуск акцій Банку нової номінальної вартості.
17. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом затверджен-

ня його у новій редакції.
18. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акці-

онерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
19. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду 

Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
20. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Банку 

шляхом затвердження його у новій редакції.
21. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління 

Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – на 24 години 15 квітня 2016 року.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати 

документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замі-
нює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, а для 
юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридич-
ної особи – витяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб підприємців, або виписку із протоколу уповноваженого ор-
гану юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а 
якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіре-
ності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерів.

Кожний акціонер відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж до 1 квітня 2016 року, а щодо кандидатів 
до складу Наглядової Ради Банку – не пізніше ніж до 14 квітня 
2016  року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження 
банку: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 535 в робочий 
час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Ванецьянц Алла Юріївна. Телефон для довідок: 
(0482) 30-70-76

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

Акціонерного банку «Південний» (тис. грн.)*
Найменування показника Період

Звітний
2015 рік

Попередній
2014 рік

Усього активів  19 629 473 14 777 484
Основні засоби та нематеріальні активи 871952 715284
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 45 550 180 401
Грошові кошти та їх еквіваленти  та 
обов’язкові резерви

4 459 643 1 417 854

Власний капітал 2 014 894 1 870 814
Статутний капітал – (балансовий рахунок 
5000)

956 894 956 894

Кошти клієнтів 10 249 754 7 383 822
Чистий прибуток (збиток) банку 49 253 96 691
Усього сукупного прибутку/(збитку) за рік 144 080 202 437
Середньорічна кількість акцій (шт.) 646 550 000 646 550 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2356 2328

Правління Акціонерного банку «Південний»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 
«ЗАВОД СПЕЦБЕТОН». Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Якутська, 
будинок 5. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2016 року о 
14-00 годині за адресою: 03680, м.Київ, вул.Якутська, будинок 5, другий 
поверх, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 13-00 до 13-45 годин у день проведення зборів та за місцем про-
ведення. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 22 квітня 2016 року станом на 24 годину.

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

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

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

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-
господатської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 
Інформація до п.3 порядку денного :

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

Найменування 
показника Од.виміру 2015 рік 2014 рік

Усього активів тис.грн. 5888 5324
Основні засоби тис.грн.  922 1042

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СПЕЦБЕТОН»
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Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн.  0 0
Запаси тис.грн.  3515 2933
Сумарна дебіторська 
заборгованість

тис.грн.  1421 1329

Грошові кошти та їх еквіваленти тис.грн.  26 17
Нерозподілений прибуток тис.грн.  2589 2570
Власний капітал тис.грн.  3764 3745
Статутний капітал тис.грн.  1175 1175
Довгострокові зобов"язання тис.грн.  0 0
Поточні зобов"язання тис.грн.  2124 1579
Чистий прибуток тис.грн.  23 2
Середньорічна кількість 
акцій 

шт. 1174950 1174950

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду 

шт.  0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

тис.грн. 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду 

осіб  51 51

Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайоми-
тися з документами, пов»язаними з порядком денним, у робочі дні з 10-00 
до 15-00 годин за адресою: 03680, м.Київ, вул.Якутська, будинок 5, другий 
поверх, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 
проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління - Білик Воло-
димир Іванович. 

Довідки за телефоном: (044) 407-69-07  Наглядова рада
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ПАТ «Альбатрос»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів які відбудуться 

«  20» квітня 2016 р. о 10.00 г. за адресою м. Одеса, пер. Курортний, 2 (у 
приміщені актового залу готелю Курортний (колишній Валентина)

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9.00 по 9.45 г.
Порядок денний:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, а також секретаря та 
голови загальних зборів.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013-2015 р.

3.Звіт та висновки Наглядової ради акціонерів щодо річного звіту та 
балансу Товариства за 2013-2105 р. 

4.Звіт та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу  То-
вариства за 2013-2105 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-2015 рік. 
6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), Това-

риства за 2013-2015 рік, строк та порядок виплати дивідендів.
7.Обрання членів Наглядової ради акціонерів Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій 

редакції. 
Для участі у зборах акціонер повинен мати при собі паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу, представники акціонерів — доручення та 
документ, що посвідчує особу. З питань порядку денного та організацій-
них питань проведення зборів, ознайомлення з документами звертатися 
за тел. ((048) 728 — 65-54) або за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 13 
«приемная», уповноважена особа Полянський Сергій Володимирович 
тел. ((048)728-60-94). 

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

Найменування показника
2013 рік 2014 рік 2015 рік
період період період

звітний попередній звітний попередній звітний попередній
Усього активів 11895 11428 11973 11895 9199 11973
Основні засоби 8440 8346 8440 8440 8415 8440
Довгострокові фінансові інвестиції 3658 2578 3669 3658 1796 3669
Запаси 24 30 72 24 84 72
Сумарна дебіторська заборгованість 1996 1190 1503 1996 873 1503
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 7 11 65 20 11
Нерозподілений прибуток 3131 2741 3395 3131 1554 3395
Власний капітал 530 530 530 530 530 530
Статутний капітал 530 530 530 530 530 530
Довгострокові зобов’язання 327 327 327 327 327 327
Поточні зобов’язання 25 - - 25 20 -
Чистий прибуток (збиток) 329,9 263,5 264,5 329,9 -1893 264,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) - - - - - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) - - - - - -

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

Чисельність працівник на кінець періоду (осіб) 30 31 23 30 22 23

Адміністрація
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Доповнення щодо інформації по основних показниках фінансово-
господарської діяльності підприємства ПАТ «ДАВИДІВ» (код за 
ЄДРПОУ 00852683), опублікованої у бюлетені «Відомості НКЦПФР» 
№ 52 від 17.03.2016р.

Найменування показника

Період

Звітний 
2015 рік

Попере-
дній 

2014  рік
Чистий прибуток (збиток) -177 -278
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

5 7

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» 
(код за ЄДРПОУ 03331430, місцезнаходження: 
55214, Миколаївська область., м. Первомайськ, 

вул. Кам'яномостівська, буд.3)
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «Первомайське ШРБУ», які відбудуться 21 квітня  2016 р. о 10 го-
дині за адресою: Миколаївська область., м. Первомайськ, 
вул.  Кам'яномостівська, буд.3, у приміщенні адміністрації ПрАТ 
«Первомайське ШРБУ», кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться 
21.04.2016 р. за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації акціонерів: 
08:00 год., закінчення реєстрації: 09:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 16.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 

2015  рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

підсумками 2015 року.
7. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Това-

риства у новій редакції 
8. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів. Затвер-

дження Положення про Загальні збори акціонерів.
9. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. За-

твердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. За-

твердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. За-

твердження Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Реалзація основних фондів
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчиняти-

ся Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення . 
Про плани на 2016 рік.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену 
згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. 
З матеріалами щодо питань Порядку денного можна ознайомитись за адре-
сою: Миколаївська область., м. Первомайськ, вул.  Кам'яномостівська,  буд
.3, приміщення адміністрації ПрАТ «Первомайське ШРБУ», кабінет № 1, в 
робочі дні з 09:00 до 16:00 год., а також у день проведення Загальних зборів 
за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Якименко О.О.. Телефон для дові-
док: (05161) 4-24-39.

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

Найменування показника період
2014р. 2015р.

Усього активів  3485 3561
Основні засоби  914 914
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 415 475
Сумарна дебіторська заборгованість  1807 1630
Грошові кошти та їх еквіваленти 957 1156
Нерозподілений прибуток 101 250
Власний капітал 334 482
Статутний капітал 40 40
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3151 3080
Чистий прибуток (збиток) 46 148
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7300 7300
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

26 21

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
З повагою
Директор ПрАТ
«Первомайське ШРБУ»  Горячківський В.М.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №42»
Код за ЄДРПОУ13555857, місцезнаходження: м. Олевськ, 

вул. Чапаєва,118, Житомирська область, повідомляє, про проведення За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 року за 
адресою:Житомирська область, м. Олевськ, вул.чапаєва,118, (каб. 
актового залу).Початок зборів о 10.00.Реєстрація учасників зборів з 
9.00 до 9.50 за місцем проведення зборів.Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах — 11 квітня 2016 
року.

Порядок денний:
1. Обрання Членів лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 

2015 році.
3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 

2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 
2015 році.

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

Найменування показника Період
за 2014 за 2015

Усього активів 4281 3162
Основні засоби 999 691
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1875 1536
Сумарна дебіторська заборгованість 889 918
Грошові кошти та їхні еквіваленти 518 17
Нерозподілений прибуток 411 427
Власний капітал 9 9
Статутний капітал 48 48
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3725 2287
Чистий прибуток (збиток) 139 340
Середньорічна кількість акцій (шт) 192167 192167
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 72 45

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіре-
ність, тощо), які підтверджують їхні повноваження, оформлені та засвідче-
ні у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери та (або) 
їхні представники можуть ознайомитися у робочі дні Товариства, з 8.00 до 
15.45 за адресою: м. Олевськ, вул. Чапаєва,118, Житомирська область, в 
кабінеті головного бухгалтера, а в день зборів — за місцем їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — голова правління Кравченко М.К.

Довідки за телефоном:(04135) 2-14-01; 2-15-07.
Голова правління ПАТ «Олевське ШБУ-42»  М.К.Кравченко

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЛЗ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 31798871)

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛЗ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
86108, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Свердлова, б.25

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛЗ» повідомляє, що 10 бе-

резня 2016 року Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про 
скликання загальних зборів акціонерів на 20 квітня 2016 року, з повідо-
мленням акціонерів про проведення загальних зборів та порядок денний 
не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МЛЗ» відбудуться 20 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: 
Україна, Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Конституції 32/33, 
зала для нарад.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 20 квітня 2016 року з 11.40 до 11.55. за адресою: Україна, Пол-
тавська область, м. Комсомольськ, вул. Конституції 32/33, зала для нарад.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
14.04.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам данного повідомлення до 20 квітня 2016 року (включ-
но) з понеділка по п’ятницю з 8.00 год. до 15.00 год. за адресою: Україна, 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, б.25, ПрАТ «МЛЗ», кабінет 
головного бухгалтера. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа – Мошноріз Ольга Федорівна – головний бухгалтер ПрАТ «МЛЗ».

20 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 

проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «МЛЗ» про результати фінансово-

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

5. Розгляд звіту Наглядової Ради про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту ревізора про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «МЛЗ» за 2015 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради та обрання членів 

Наглядової Ради.
9. Визначення порядку розподілу збитків Товариства за 2015 рік.
10.Визначення основних напрямків діяльності та затвердження плану 

розвитку ПрАТ «МЛЗ» на 2016 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства, (тис. грн.)

 (Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 11879 14132
Основні засоби 7402 8657
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 1838 1865
Сумарна дебіторська заборгованість 1390 2331
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 47
Нерозподілений прибуток 3063 6399
Власний капітал 7726 11062
Статутний капітал 4001 4001
Довгострокові зобов'язання 0  0
Поточні зобов'язання 4153 3070
Чистий прибуток (збиток) -3336 1655
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4000507 4000507
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Телефон для довідок: (0623) 21-56-60, 21-56-61
Голова правління  І.В.Луніка

11 березня 2016

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцез-
находження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, повідомляє, що 
річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2016 року о 
10.00 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2015 р., виплата дивідендів, встанов-

лення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Реві-
зора Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2016 по 17.04.2017 включно.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 10998 23668
Основні засоби 827 1024
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2148 3155
Сумарна дебіторська заборгованість 6311 10173
Грошові кошти та їх еквіваленти 1582 9061
Нерозподілений прибуток 6854 15539
Власний капітал 6855 15540
Статутний капітал 1,5 1,5
Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 4092 8048
Чистий прибуток (збиток) -8505 2391
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 0 0

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 72
Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь 

у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здій-
снюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину  
12 квітня 2016 р., у день проведення зборів з 9.00 до 9.45 за адресою: 
69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що іденти-
фікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що 
ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження 
представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в 
будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних 
Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69089, м. Запоріжжя, 
вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також 
у місці їх проведення. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних 
Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. (0612) 28-74-47.
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛАНТМАННЕН АКСА»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00378537)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «Лантманнен Акса»!
1. Повне наймену-
вання та місцезнахо-
дження товариства:

Публічне акціонерне товариство «Лантманнен 
Акса» 
08300, Київська область, м.Бориспіль вул. При-
вокзальна, буд. 3

2. Дата, час та місце (із 
зазначенням номера 
кімнати, офісу або 
залу, куди мають при-
бути акціонери (учас-
ники)) проведення за-
гальних зборів:

Річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 
квітня 2016 р. о 09.00
за адресою 08300, Київська область, м.Бориспіль 
вул.Привокзальна, буд. 3, кімната проведення 
зборів 

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

Реєстрація проводиться з 08-45 до 09-00 у день та 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасники зборів повинні мати при собі паспорт, 
представники акціонерів – паспорт та довіреність на 
передачу їм права участі у загальних зборах акціоне-
рів, оформлену згідно діючого законодавства 
України. Довідки за телефонами: (04495) 7 12 24, 
(044) 451 63 74.

4. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які 
мають право на участь 
у загальних зборах:

20.04.2016 р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття 
рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради за 2015 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора за 2015 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії за 2015 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
7. Розподіл збитків Товариства з урахуванням вимог, 
передбачених діючим законодавством України.
8. Відкликання (дострокове припинення повнова-
жень) голови та членів Наглядової ради.
9. Про утворення Наглядової ради Товариства, 
визначення її кількісного складу та обрання голови 
та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів із членами 
Наглядової ради, визначення особи, уповноваже-
ної на їх підписання з боку Товариства.

11. Прийняття рішення про вчинення значних 
правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 % вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством протягом не більш як одного року. 
Визначення характеру та граничної вартості.
13. Прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість.
14. Прийняття рішення про схвалення та/або 
вчинення інших правочинів товариства.
15. Вирішення інших питань загальними зборами 
товариства.

6. Порядок ознайом-
лення акціонерів 
(учасників) з 
матеріалами, з якими 
вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до 
загальних зборів: 

Акціонери мають можливість ознайомитися з 
проектами рішень річних загальних зборів 
акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 
08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.
Привокзальна, буд. 3, кімната юридичного відділу, 
звернутися до юриста Товариства. Зміни до 
порядку денного приймаються за 20 календарних 
днів до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів.

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 141668 113082
Основні засоби 47306 38848
Довгострокові фінансові інвестиції   0   0
Запаси 20056 16850
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

69361 50957

Грошові кошти та їх еквіваленти 1597 3984
Нерозподілений прибуток -22595 -1931
Власний капітал -1645 19019
Статутний капітал 20950 20950
Довгострокові зобов'язання 108581 72942
Поточні зобов'язання 34732 21121
Чистий прибуток (збиток) -20664 -9350
Середньорічна кількість акцій (шт.) 418 996 416 418 996 416
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) 

207 229

Увага акціонерів

ПрАТ «КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ»
За рішенням Наглядової ради (Протокол № 2-2016 від 15.03.2016 р.) 

19 квітня 2016 року о 10:00 годині в офісі будівлі відбудуться Загальні 
збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Карбо та Кріплен-
ня». Реєстрація акціонерів починається о 9:30год. та закінчується о 
10:00год., за адресою: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. М. Ко-
цюбинського, 5/2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — станом на 24 годину 13 березня 2016 року у порядку 
встановленому законодавством про Депозитарну систему України.

Порядок денний:
1. Обрання секретаря та голови Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Обрання членів лічильної комісії;
3. Затвердження звіту керуючого про результати господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
4. Затвердження аудиторського висновку про фінансовий стан Товари-

ства за 2015 рік;
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;
6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прий-

няття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
7. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рі-

шень за наслідками розгляду звіту;
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства.
Ознайомлення з матеріалами до порядку денного проводиться за адре-

сою: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. М. Коцюбинського, 5/2., в офі-
сі будівлі, з пн.- пт. з 9:00 до 17:00. Відповідальна особа за ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами порядку денного Голова наглядової ради Тулуб І.Б.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів   36266 37099
Основні засоби   9392 11032
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси  9891 10517
Сумарна дебіторська заборгованість  16028 21910
Грошові кошти та їх еквіваленти  17 41
Нерозподілений прибуток  16847 15338
Власний капітал  23730 22221
Статутний капітал 5500 5500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  4455 7448
Чистий прибуток (збиток)  1510 -5615
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)  35 60

Наглядова рада.
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Повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИТЕР»

ідентифікаційний код 24720880,
місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 102-А

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонер-
ного товариства «ЛИТЕР» (далі – ПрАТ «ЛИТЕР» або Товариство) відбу-
дуться 22 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, 
бульвар Івана Лепсе, будинок 6, корпус № 17, літера «А», 2-й поверх, 
кімната № 204, ПрАТ «ЛИТЕР». 

Реєстрація акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» для участі в чергових загальних 
зборах акціонерів відбудеться 22 квітня 2016 року з 09:00 до 11:00 годин за 
місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» – 18 квітня 2016 р., 
станом на 24 годину. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний чергових загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Това-
риства.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради. Затвердження висновків Наглядової ради 
Товариства.  

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Реві-
зійної комісії Товариства. 

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
9. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Дирекції Товариства та Генерального директора 

Товариства.
Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерам необ-

хідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представни-
кам (уповноваженим особам) акціонерів необхідно мати документ, що по-

свідчує особу, та документ, що посвідчує їх право на участь та голосування 
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР», оформлений згід-
но з вимогами чинного законодавства (довіреність). 

Пропозиції щодо порядку денного чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому 
вигляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення чергових загальних зборів, за адресою: Україна, 03680, 
м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 6, корпус № 17, літера «А», 2-й по-
верх, кімната № 204.

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЛИТЕР» у робочі дні в робочий час за адресою фактичного місцезнахо-
дження Товариства: Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 6, корпус 
№ 17, літера «А», 2-й поверх, кімната № 204. Відповідальний за порядок озна-
йомлення з документами – Генеральний директор Доровський В.О.

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

Найменування показника Період
Звітній Попередній

Усього активів 31529 13195
Основні засоби 692 943
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 3999 3484
Сумарна дебіторська заборгованість 17291 6249
Грошові кошти та їх еквіваленти 6186 395
Нерозподілений прибуток 1585 -2518
Власний капітал 1605 -2498
Статутний капітал 20 20
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 29924 15693
Чистий прибуток (збиток) 4103 -714
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)

42 70

Відповідальна (контактна) особа: Ганін Кирило Юрійович 
Довідки за тел.: +38 (044) 502-10-19
Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства «ЛИТЕР» 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться «21» квітня 2016 року о 16.00 годині, за адресою: 04050, м. Київ, 
вул. Пимоненка, 5, кім.7.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, лічильної 

комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління про результат фінансово-господарської діяль-

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

3. Звіт Голови Наглядової ради за підсумками 2015 року та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2015 року. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

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

затвердження нормативів розподілу прибутку на 2016 рік.
7. Про затвердження напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Припинення повноважень Наглядової ради та ревізійної комісії.
9. Обрання Наглядової ради та ревізійної комісії.

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

Найменування показника Період 
2015 рік 2014 рік

Усього активів 11072 11464
Основні засоби ( за залишкову вартістю) 6 6
Довгострокові фінансові інвестиції 2711 2711
Сумарна дебіторська заборгованість 564 692
Грошові кошти та їх еквіваленти 4806 5212
Нерозподілений прибуток (збиток) 1044 1042
Власний капітал 10275 10276

Статутний капітал 7 500 7 500 
Довгострокові зобов’язання 0 20
Поточні зобов’язання 797 1168
Чистий прибуток (збиток) 4 31
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 000 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

292 299

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

5,5 5,6

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комі-
сія, яка призначається Наглядовою радою, реєстрація акціонерів здійсню-
ватиметься «21» квітня 2016 року з 15:00 до 15:50 годин за місцем прове-
дення зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного 
в порядку передбаченому Законодавством про депозитарну систему Укра-
їни, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24  го-
дину, «15» квітня 2016 року.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:
- Особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голо-

сувати по них. При собі мати необхідні документи, які надають право участі 
у Загальних зборах відповідно до законодавства.

- Направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні 
питань порядку денного та голосуванні по них. Передача прав (повнова-
жень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності 
на право участі та голосуванні на Загальних зборах. Довіреність на право 
участі та голосуванні на Загальних зборах повинна бути засвідчена відпо-
відно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товари-
ства».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ: 21629417)
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Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 
04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 5 у робочі дні з 14.00 до 16.00 години. Осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
заст. Голови Правління Супрун А.М., тел. (044) 482-29-50.

Також за цією адресою акціонери товариства можуть в письмовій формі 
внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів 
до зазначеної вище дати скликання зборів.

Телефон для довідок: (044) 482-29-50.
Правління ПривАТ «ІК»Інвестсервіс»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «ЕТАЛОН-ПОЛІС», 01001 м. Київ, вул. Прорізна, б.4, 
(044)246-46-63

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24-03-2016 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію:

www.etalon-polis.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», код за ЄДРПОУ 35316245

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори відбулися 24 квітня 2015 року. Розглядалися пи-

тання: 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2014 р. 2. Звiт Наглядової Ради товариства про результати 
роботи у 2014 р. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства про результати роботи 
у 2014 р. 4. Про розподiл прибутку товариства за 2014 р. Головуючий зборiв 
- Волошко Дмитро Iванович.

6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що переду-

вав звітному
за 

про-
стими 
акція-

ми

за привіле-
йованими 
акціями

за 
про-

стими 
акція-

ми

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн.
Сума виплачених 
дивідендів, грн.

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

__________ * Інформація не заповнюється емітентами, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закри-
тими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкри-
того) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 63537 61493
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24 26
Довгострокові фінансові інвестиції 53688 53188
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 706 709
Грошові кошти та їх еквіваленти 4264 1555
Власний капітал 55070 54974
Статутний капітал 18000 18000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 29442 29346
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6214 5954
Поточні зобов'язання і забезпечення 2253 565
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

Голова Правління ПАТ « СК « ЕТАЛОН-ПОЛІС» ________ Селівончик В.С.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН-ПОЛІС»

ПАТ «Каховське САТП-2107» повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2016 р. о 10-00 за 
адресом: 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 
буд.1, актова зала. Реєстрація акціонерів з 9-30 до 9-55 за місцем прове-
дення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у 
зборах: 22.04.2016 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

2015 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової Ради за 2015 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання 
таких угод.

7. Вибори члена Наглядової Ради Товариства.

Для участі у реєстрації акціонерам необхідно мати: документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує осо-
бу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства. 

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів акціонери (представники акціонерів) 
мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-
ком денним зборів, за адресою: Україна, Херсонська обл., м. Каховка, 
вул. Промислова, 1, у робочі дні, з 10.00 год. до 12.00 год. Особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Обревко Сергій Іванович. Також, за цією адресою акціонери Товари-
ства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку 
денного Зборів не пізніш як за 20 днів до вищезазначеної дати скли-
кання Зборів.

Довідки за телефоном: (05536) 2-63-20.

Правління

ПАТ «КАХОВСЬКЕ САТП-2107»

Приватне акціонерне товариство «Комунальник» (код ЄДРПОУ 03357791) 
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2016 
року за адресою: м. Щорс, вул. Леніна, будинок 106. Початок проведення 
загальних зборів о 9.00 годині, реєстрація акціонерів буде проводитись з 8.00 
до 8.30 за адресою їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2016 року.

Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений від-
повідно до чинного законодавства України.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, секре-

таря та лічильної комісії. Затвердження регламенту проведення Загальних 

зборів акціонерів.
2. Звіт голови правління про результати господарсько-фінансової діяльнос-

ті Товариства у 2015 році та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішень за 

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду 

звіту.
5. Прийняття рішення про затвердження річного фінансового звіту та 

балансу товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків товариства за 2015 рік.
7. Переобрання членів Наглядової ради товариства.
8. Переобрання Ревізора.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНАЛЬНИК»
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Основні показники господарсько-фінансової діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 2002,2 1207,6
Основні засоби 966,9 975,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 38,3 20,7
Сумарна дебіторська заборгованість 727,2 209,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 229,8 0,7
Нерозподілений прибуток(збиток) -382,5 -561,4
Власний капітал 958,1 849,8
Статутний капітал 67,7 67,7

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1044,1 357,8
Чистий прибуток (збиток) 178,9 (95,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 676700 676700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 38

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загаль-
них Зборів, акціонери мають можливість за місцезнаходженням Товариства 
у робочі дні з 8.00 до 17.00 (м. Щорс, вул. Леніна, 106).

ПрАТ «Комунальник»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БО-
РЕКС» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 20 квітня 2016 року о 12 годині 00 хв. за адресою: 
Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 2.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2016 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015 рік.
6. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом 2016 року, та надання повноважень на укладання 
таких правочинів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться у день прове-
дення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцезнаходженням това-
риства. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів, буде складений станом на 24 годину 14 квітня 2016 року. З документа-
ми, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) мо-

жуть ознайомитись у робочі дні з 9:00 год. до 14:00 год. за місцезнаходженням 
товариства. Телефон для довідок: /04577/ 5-24-77, 5-24-82.

Найменування показника
Період (тис.грн.)

звітний попере-
дній

Усього активів 147506 151189
Основні засоби 110303 111320
Довгострокові фінансові інвестиції 27941 28945
Запаси 1357 1254
Сумарна дебіторська заборгованість 7464 8729
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 147
Нерозподілений прибуток -8335 -42021
Власний капітал 68048 77018
Статутний капітал 42745 42745
Довгострокові зобов’язання 42398 42344
Поточні зобов’язання 11341 16025
Чистий прибуток (збиток) -8335 -12140
Середньорічна кількість акцій (шт.) 368491 368491
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) 127 149

Правління Товариства

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Cпільне підприємство у формі приватного 
акіонерного товариства «Софрахім», код за ЄДРПОУ 00393703, 51400, Дні-
пропетровська обл., м.Павлоград, вул. Заводська, 44, тел.(0563)211-436

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.03.2016р.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну інфор-
мацію: http://www.sofrachime.com/about.html

Шановні акціонери!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМКД», код 

ЄДРПОУ 32917451, повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 20.04.2016 р. о 10:00 за адресою 
Товариства: м. Київ, бул. Л.Українки, 34, оф.214.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах 
відбудеться в день та за місцем проведення загальних зборів з 09:30 до 
09:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 14.04.2016 р.

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерам необхідно при 
собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на 
право представляти інтереси акціонерів і голосувати на загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

2014 рік 2015 рік
Усього активів 395998 200506
Основні засоби - 35
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Поточні фінансові інвестиції 346319 179589
Сумарна дебіторська заборгованість - 6160
Грошові кошти та їх еквіваленти 49674 137
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 102122 31561
Власний капітал 116702 46141
Статутний капітал 14580 14580
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 256892 154365
Чистий прибуток (збиток) 64559 (70561)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145802 145802
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного загальних зборів, можна у робочі 
дні з 10:00 до 16:00 год. за адресою: 01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 34, 
оф.  214. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами порядку 
денного – Генеральний директор Волошин А.М.

Телефон для довідок: (098) 907-81-13.

CПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФРАХІМ»
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО» 
(м. Київ, вул. Л. Толстого, 55 А)

Чергові загальні збори Товариства відбудуться 21 квітня 2016 року за 
адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3 адмінкорпус, другий поверх, акто-
вий зал. Початок роботи об 11.00, реєстрація акціонерів та їх представни-
ків з 9.00 до 10.30 в день за місцем проведення зборів.

Порядок денний
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення строку 

її повноваження.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами 

роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2015 році та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту про результат фінансово-господарської діяль-

ності дочірніх підприємств Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підпри-

ємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2015 рік.

7. Розподіл чистого/нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств То-
вариства на кінець 2015 рік на виплату дивідендів на корпоративні права 
Товариства.

8. Встановлення нормативів чистого прибутку ДП на кінець 2016 року.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
10. Затвердження розміру дивідендів за 2015 рік. Встановлення міні-

мального розміру чистого прибутку Товариства на кінець 2016 року. 
11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2015 р.
12. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його до-

чірніх підприємств на 2016 рік.
13. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2015 рік для забезпе-

чення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради 
та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загаль-
них зборів Товариства та роботи Наглядової ради на 2016 рік.

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з 
дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства 
або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності 

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

Акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го з 21 березня 2016 року (понеділок-четвер, з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 
15-00) в приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Л. Толстого, 55-А 
та в день проведення зборів за вказаною в повідомлені про скликання 
зборів адресою.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період  (рік)

звіт-
ний (2015)

попере-
дній (2014)

Усього активів  162232 140432
Основні засоби  26792 27880
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 22273 16914
Сумарна дебіторська заборгованість  96918 81 387
Грошові кошти та їх еквіваленти 17307 14 159
Нерозподілений прибуток 60352 64 845
Власний капітал 89072 93 628
Статутний капітал 8750 8 750
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 75245 46 804
Чистий прибуток (збиток) 4376 - 4 031
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 000 000 25 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

479 564

Телефон для довідок: (044) 2843400
Наглядова рада Товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюле-

тені «Відомості НКЦПФР» № _______ від 18.03.2019 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор _________________ В.І.Іванчук
ДЛЯ КОМІСІЇ

ІНФОРМАЦІЯ 
в повідомленні про проведення загальних зборів

1) ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-
СЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ 
ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ» (код за 
ЄДРПОУ 00158592, місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Артема, 77), 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 19.04.2016 р. об 11-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Арте-
ма, 77 (на 6 шостому поверсі кімната № 606). 

2) Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 19.04.2016 р. 
з 10-00 до 10-50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. 

3) Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 13 квітня 2016 року. 

4) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд питання про скасування рішення про збільшення статутного 

капіталу ПАТ «Укргазпроект», шляхом приватного розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 
2015  рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 
2015 рік.

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

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів.

10. Внесення змін до Статуту ПАТ «Укргазпроект» та затвердження 
Статуту ПАТ «Укргазпроект» у новій редакції.

5) З проектами документів, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного можна ознайомитись до дати проведення загальних 
зборів з 9-00 до 17-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77, к. 606 
(6 поверх), та в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення, відповідальна особа за порядок ознайомлення - Дзівалтов-
ський В. В.

6) Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн)*

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 88733 89081
Основні засоби 304 379
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 80 91
Сумарна дебіторська заборгованість 1573 13169
Грошові кошти та їх еквіваленти 354 1344
Нерозподілений прибуток (83226) (29424)
Власний капітал (69875) (16073)
Статутний капітал 1600 1600
Довгострокові зобов'язання 1273 1273
Поточні зобов'язання 104534 103881
Чистий прибуток (збиток) (53802) (40705)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1797695 1797695
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

------ ----------

Загальна суму коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

------ ----------

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

132 183

Довідково:
- повідомляємо що відповідно діючого законодавства участь у голосу-

ванні мають право приймати акціонери які відкрили особисті рахунки в 
цінних паперах в вибраній акціонером депозитарній установі, голоси акці-
онерів котрі не виконали вимоги законодавства не враховуються при ви-
значені кворуму.

- для участі в зборах необхідно мати паспорт; уповноваженим особам 
та представникам акціонерів – доручення на право участі загальних збо-
рах та голосування, паспорт.- довідки за телефоном: 044 5868740.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
7) Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
Відомості «Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку» № 53(2307) від 18.03.2016 р.
Голова Правління ПАТ «Укргазпроект» ____________ Глоба М.Ф. 

Дата 15.03.2016 р. 
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ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»
СЕРІЇ «А»

1. Викласти пункт 3.8 Проспекту емісії облігацій ТОВ «КУА «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» серії «А» (надалі — Проспект) у наступній редакції:

3.8. Умови та дата закінчення обігу облігацій:
Облігації обертаються вільно на території України протягом всього стро-

ку їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, 
резиденти та нерезиденти. Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цін-
них паперах в депозитарних установах та депозитарії. Для здійснення опе-
рацій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах 
в обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації 
виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в 
депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що на-
дається депозитарною установою. Для купівлі та здійснення операцій з об-
лігаціями фізичні особи повинні мати поточний рахунок в обраному ними 
банку.

Дата початку обігу облігацій — обіг облігацій дозволяється після реє-
страції Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про 
результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випус-
ку облігацій.

Дата закінчення обігу облігацій: 31 березня 2020 року (включно).
2. Викласти підпункт 3.9.1 пункту 3.9 Проспекту у наступній редакції:
3.9.1. Порядок викупу облігацій:
Власники облігацій мають право пред’явити облігації Емітенту для їх ви-

купу. Викуп облігацій здійснюється Емітентом самостійно. Викуп облігацій 
можливий тільки не раніше дати початку строку обігу облігацій.

Для здійснення продажу, власник облігацій (надалі — «Власник») або 
належним чином уповноважена ним особа подає Емітенту повідомлення 
про намір здійснити продаж облігацій у наступні строки:
Дата початку 

викупу
Дата закінчен-

ня викупу
Дата початку 

прийому повідо-
млення

Кінцева дата 
прийому повідо-

млення
01.01.2012 15.01.2012 10.12.2011 31.12.2011
01.01.2013 15.01.2013 10.12.2012 31.12.2012
01.01.2014 15.01.2014 10.12.2013 31.12.2013
01.01.2015 15.01.2015 10.12.2014 31.12.2014
15.04.2016 30.04.2016 01.04.2016 14.04.2016
01.04.2017 15.04.2017 10.03.2017 31.03.2017
01.04.2018 15.04.2018 10.03.2018 31.03.2018
01.04.2019 15.04.2019 10.03.2019 31.03.2019

Повідомлення, подані до або після вказаного періоду, вважаються не 
дійсними.

Повідомлення має бути засвідчене уповноваженою особою та містити 
наступну інформацію:

• Для фізичної особи — ПІБ; паспортні дані; адреса реєстрації та фак-
тичного місця проживання; ІПН; засоби зв’язку; номер банківського рахунку 
з банківськими реквізитами; кількість та реквізити облігацій, які особа 
пред’являє до викупу; згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрова-
ному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 
Проспекті емісії облігацій; номер рахунку Власника в цінних паперах, номер 
рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує раху-
нок Власника в цінних паперах.

• Для юридичної особи: повна назва; ПІБ уповноваженої особи з підтвер-
дженням її повноважень; код за ЄДРПОУ; номер банківського рахунку з бан-
ківськими реквізитами; місцезнаходження; засоби зв’язку; кількість та рекві-
зити облігацій, які особа пред’являє до викупу; згоду з умовами викупу, які 
викладені в зареєстрованому Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку України Проспекті емісії облігацій; номер рахунку Власника в 
цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної устано-
ви, що обслуговує рахунок Власника в цінних паперах.

Подання повідомлень про викуп може здійснюватися нарочно за місцез-
находженням Емітента з 9-00 до 18-00 або шляхом відправлення рекомен-
дованого листа на адресу Емітента. Датою подання повідомлення при на-
правленні його рекомендованим листом є дата отримання листа 
Емітентом. 

Якщо дата початку/закінчення викупу облігацій припадає на неробочий 
(святковий, вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, 
початок/закінчення викупу облігацій здійснюється на наступний за неробо-
чим (святковим, вихідним) робочий день.

Крім викупу облігацій у вище зазначені строки, Емітент має право здій-
снювати викуп облігацій у їх Власників на вторинному ринку протягом усього 
періоду обігу облігацій за договірною ціною відповідно до умов договорів 
купівлі-продажу; здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій; 
зберігати облігації на рахунку в цінних паперах до погашення випуску та 
здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відпові-

дають чинному законодавству України.
Викласти підпункт 3.10.1 пункту 3.10 Проспекту у наступній редакції:
3. Адреси місць, дати початку та закінчення виплати доходу за об-

лігаціями:
3.10.1. Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті 

України (гривні) Емітентом за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, 6/11, на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, 
складеного Депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті ви-
плати відсоткового доходу по облігаціях, та наданого на дату виплати відсо-
ткового доходу.

Відсотки за облігації нараховуються та сплачуються 4 рази на рік (що-
квартально):
Відсотко-

ві 
періоди

Дата початку 
відсоткового 

періоду

Дата закінчен-
ня відсотково-

го періоду

Дата виплати 
відсоткового 

доходу

Кількість 
днів у 

періоді
1 15.04.2011 30.06.2011 01.07.2011 77
2 01.07.2011 30.09.2011 01.10.2011 92
3 01.10.2011 31.12.2011 01.01.2012 92
4 01.01.2012 31.03.2012 01.04.2012 91
5 01.04.2012 30.06.2012 01.07.2012 91
6 01.07.2012 30.09.2012 01.10.2012 92
7 01.10.2012 31.12.2012 01.01.2012 92
8 01.01.2013 31.03.2013 01.04.2013 90
9 01.04.2013 30.06.2013 01.07.2013 91

10 01.07.2013 30.09.2013 01.10.2013 92
11 01.10.2013 31.12.2013 01.01.2014 92
12 01.01.2014 31.03.2014 01.04.2014 90
13 01.04.2014 30.06.2014 01.07.2014 91
14 01.07.2014 30.09.2014 01.10.2014 92
15 01.10.2014 31.12.2014 01.01.2015 92
16 01.01.2015 31.03.2015 01.04.2015 90
17 01.04.2015 30.06.2015 01.07.2015 91
18 01.07.2015 30.09.2015 01.10.2015 92
19 01.10.2015 31.12.2015 01.01.2016 92
20 01.01.2016 14.04.2016 15.04.2016 105
21 15.04.2016 30.06.2016 01.07.2016 77
22 01.07.2016 30.09.2016 01.10.2016 92
23 01.10.2016 31.12.2016 01.01.2017 92
24 01.01.2017 31.03.2017 01.04.2017 90
25 01.04.2017 30.06.2017 01.07.2017 91
26 01.07.2017 30.09.2017 01.10.2017 92
27 01.10.2017 31.12.2017 01.01.2018 92
28 01.01.2018 31.03.2017 01.04.2018 90
29 01.04.2018 30.06.2018 01.07.2018 91
30 01.07.2018 30.09.2018 01.10.2018 92
31 01.10.2018 31.12.2018 01.01.2019 92
32 01.01.2019 31.03.2019 01.04.2019 90
33 01.04.2019 30.06.2019 01.07.2019 91
34 01.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 92
35 01.10.2019 31.12.2019 01.01.2020 92
36 01.01.2020 31.03.2020 01.04.2020 91

4. Викласти підпункт 3.10.2 пункту 3.13 Проспекту у наступній редакції:
3.10.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку відсоткового дохо-

ду, валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу:
Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті Украї-

ни — гривні.
Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсотко-

вих періодів. 
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розрахо-

вується за формулою:

S0=
N0 * Pi * n , де:
100 * 365

So — сума доходу за однією облігацією, грн. 
Nо — номінальна вартість однієї облігації, грн.
Pi — ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями у 

відповідному відсотковому періоді, % річних.
n — кількість календарних днів у відповідному відсотковому періоді, за 

який нараховується дохід.
Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну 

облігацію. Сума результату по кожній облігації має бути округлена до однієї 
копійки за методом арифметичного округлення.

Відсоткова ставка по першому — третьому відсоткових періодах для 
облігацій встановлюється в розмірі 18,0% (вісімнадцять цілих нуль десятих) 
відсотків річних, що становить 44,88 грн. (сорок чотири гривні 88 копійок) на 
одну облігацію.

Відсоткові ставки по четвертому — сьомому, восьмому — одинадця-

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»
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тому, дванадцятому — п’ятнадцятому, шістнадцятому — двадцятому, 
двадцять першому — двадцять четвертому, двадцять п’ятому — двад-
цять восьмому, двадцять дев’ятому — тридцять другому, тридцять 
третьому — тридцять шостому відсотковим періодам встановлюється за 
рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕ-
РИ», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не менше, ніж облікова ставка 
НБУ, що діє на дату прийняття рішення про розмір відсоткової ставки. У 
разі, якщо розмір нової відсоткової ставки не було опубліковано у тих самих 
друкованих виданнях, в яких був опублікований Проспект емісії облігацій, 
до 10 числа місяця, що передує четвертому, восьмому, дванадцятому, шіст-
надцятому, двадцять першому, двадцять п’ятому, двадцять дев’ятому, 
тридцять третьому відсотковому періоду, чинним залишається попередній 
розмір відсоткової ставки.

5. Викласти підпункт 3.11.1. пункту 3.11. Проспекту у наступній редакції:
3.11.1. Адреси місць, дати початку та закінчення погашення обліга-

цій:
Погашення облігацій здійснюється Емітентом на підставі зведеного об-

лікового реєстру, складений на кінець операційного дня, що передує даті 
початку погашення облігацій Депозитарієм. Погашення облігацій здійсню-
ється за адресою Емітента: Україна, 01025, м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, будинок 6/11.

Дата початку погашення облігацій серії «А» — 01 квітня 2020 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «А» — 01 травня 

2020 року.
Директор «ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» _____________ 

Журжій Інна Костянтинівна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАч»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ», 00904517, 
09200, Київська обл., 
м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54 
(04573) 54187

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

16.03.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://00904517.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРВОНИЙ МАК»

Річна інформація  
емітентів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Червоний Мак», 19116461, м. Київ , 
пр-т Лiсовий, 39 044 246-21-56,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

16.03.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

19116461.infosite.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР — СТБ»

(код ЄДРПОУ 20044726, 
місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1)

Повідомляє Акціонерів про скликання річних Загальних зборів Акціоне-
рів Товариства, які відбудуться «21» квітня 2016 року об 11.00, за адре-
сою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд. 1, кімната № 418.

Реєстрація Акціонерів та їх представників відбудеться з 10.30 до 
10.59 за адресою місця проведення річних Загальних зборів Акціоне-
рів. Початок зборів: 11.00.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах Акціонерів ПрАТ «ММЦ — СТБ» складається станом на 24 годину  
«15» квітня 2016 року, тобто за три робочих дні до дня скликання зборів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 
1. Процедурні питання скликання річних Загальних зборів Акціонерів 

(обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів, затвердження поряд-
ку денного та регламенту проведення річних Загальних зборів Акціонерів).

2. Розгляд звіту Правління за 2015 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Затвердження річної фінансової звітності та бухгалтерського балансу 
ПрАТ «ММЦ — СТБ» за 2015 рік. 

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи 
ПрАТ «ММЦ — СТБ» за 2015 рік.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії ПрАТ «ММЦ — СТБ».

8. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ММЦ — СТБ».
9. Внесення змін до Статуту (шляхом затвердження його у новій редакції).
Порядок ознайомлення Акціонерів з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціо-
нерів ПрАТ «ММЦ — СТБ»:

Акціонери та їхні представники можуть ознайомитись із документами 
щодо питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів з дня 
опублікування цього повідомлення про проведення річних Загальних збо-
рів Акціонерів до «20» квітня 2016 року, за адресою: 03113, м. Київ, вул. Іва-
на Шевцова, буд. 1, кімната № 406 з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 

щоденно з понеділка по п’ятницю (крім святкових днів), а «21» квітня 2016 
року — також у місці проведення річних Загальних зборів з 10:00. 

Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами — 
заступник Голови Правління ПрАТ «ММЦ — СТБ» Максимчук Анатолій 
Олександрович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загаль-
них зборів Акціонерів звертатися за тел.: (044) 501-98-98. Для участі у річ-
них Загальних зборах Акціонери (їх представники) повинні мати документи, 
які ідентифікують особу Акціонера (представника), а у разі участі представ-
ника Акціонера — також документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у річних Загальних зборах Акціонерів.

Письмові пропозиції щодо порядку денного подаються в письмовій формі 
згідно з вимогами чинного законодавства України, за адресою 03113, м. Київ, 
вул. Івана Шевцова, буд. 1 (до уваги Наглядової ради ПрАТ «ММЦ-СТБ»).

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «ММЦ — СТБ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
(2015)

Попередній 
(2014)

Усього активів 608 060 620 368
Основні засоби 35 544 30 103
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 55 085 41 935
Сумарна дебіторська заборгованість 213 793 170 266
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 140 74 341
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(229 848) (148 040)

Власний капітал 229 978 311 786
Статутний капітал 427 134 427 134
Довгострокові зобов’язання 0 40 661
Поточні зобов’язання 378 082 267 921
Чистий прибуток (збиток) (122 423) (152 766)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 695 875 20 782 862
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) 2351 2285

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні: 

Голова Правління  Бородянський В.В.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПАТ «УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 29 квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-А, 
1-й пов, офіс ПАТ «Укрмаш-Конверсія». Початок зборів о 14:00 годині. 
Реєстрація з 13:30 до 13:50 години за місцем проведення зборів. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — станом на 25 квітня 2016 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 

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

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
7. Продовження повноважень генерального директора Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2015 р.)

Попередній
(2014 р.)

Усього активів 6496 5655
Основні засоби 3943 4024
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 575 577
Сумарна дебіторська заборгованість 1938 1053
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Нерозподілений прибуток 3508 2722
Власний капітал 5842 5056
Статутний капітал 640 640
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 654 599
Чистий прибуток (збиток) 827 466
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2560084 2560084
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7
Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом (проектами) 

рішень з питань порядку денного та з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим 
запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, кожного робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва 
з 13-00 по 14-00) за адресою: Київська обл., м.Боярка, вул. Ленінградська, 
7, 2 поверх, приймальна генерального директора, а в день проведення 
Загальних зборів — також у місті їх проведення. Акціонери мають право 
вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загаль-
них зборів Товариства. Посадовою особою Товариства, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний дирек-
тор Колісниченко Л.М.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та 
доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. До-
відки за телефоном: (044) 406-08-01.

Наглядова рада.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВАТОР»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21510691; місцезнаходження: 
м. Київ, вул. Вербова, буд.8-А) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2016 року об 11.00 за 
адресою: м. Київ, вул. Вербова, буд.8-А (кабінет Директора).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.45 до 11.00 
за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 426-88-77. Для 
реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам не-
обхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений пред-
ставник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвід-
чує його повноваження, оформленого згідно з чинним законодавством. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 12 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-

рів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово — господар-

ської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

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

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

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 
2015 рік.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 12.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Вер-
бова, буд.8-А (кабінет директора), а в день проведення Загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначений Директор Островська О.Л. Пропози-
ції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фак-
тичного місцезнаходження Товариства, кабінет Директора. 

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

Найменування показника період
звітній попере-

дній
Усього активів 2106,7 2001,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 167,8 175,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 1787,00 1773,2
Сумарна дебіторська заборгованість 59,90 49,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 92,00 2,8
Власний капітал 1994,50 1909,2
Статутний капітал 47,4 47,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -321,9 -407,2
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 112,2 92,5
Чистий прибуток (збиток) 85,30 -111,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4737932 4737932
Кількість власних акцій, викуплених на протязі року 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 11 12

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Директор Островська О.Л.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРО ПАРТНЕР»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АГРО ПАРТНЕР», 
05479668, 09200, Київська обл., 
м.Кагарлик, вул. Комунарська, б.93 
(04573) 5-41-87

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

16.03.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://05479668.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИМ-93»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Крим-93», 21485757, 04212, 
м.Київ, вул.Малиновського, б.5, 
(044) 246-21-56

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

16.03.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

21485757.infosite.com.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АРСЕНАЛ» (далі – Товариство), що знаходиться за адресою 65011, 

м.  Одеса, вул. Успенська, 44, повідомляє про виникнення особливої 
інформація емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АРСЕНАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ 33946038
3. Місцезнаходження 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44

4. Міжміський код та телефон, 
факс

(0482) 33 00 41

5. Електронна поштова 
адреса

office@icarsenal.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://33946038.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата прий-
няття 

рішення 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 
найменування юри-

дичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)** 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6 
15.03.2016 обрано Голова Наглядової ради Степанов Віталій 

Федорович
СО 426960 18.07.2000 Залізничним РУ ГУ 

МВС України в місті Києві
0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 15.03.2016 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол 1-17 позачергових загальних зборів 
акціонерів від 15.03.2016 р.)
Степанов Віталій Федорович (паспорт: серія СО номер 426960 виданий 18.07.2000 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві) обрано на посаду 
Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки (до 15.03.2019 р.)
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ», заступник директора ПАТ «ЄЛІТ 
ІНВЕСТ ПРОЕКТ», фінасовий директор ТОВ «МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «ЕЛКО».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

15.03.2016 обрано Член Наглядової ради Потокіна Юлія 
Сергіївна

КМ 082857 10.12.2002 Київським РВ УМВС 
України в Одеській області

  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 15.03.2016 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол 1-17 позачергових загальних зборів 
акціонерів від 15.03.2016 р.).
Потокіна Юлія Сергіївна (паспорт: серія КМ номер 082857 виданий 10.12.2002 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду 
Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки (до 15.03.2019 р.).
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу обслуговування VIP клієнтів управління роздрібного бізнесу Південно-
го регіонального департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», начальник відділу продажу управління роздрібного бізнесу Південного регіонального департа-
менту ПАТ «БАНК ВОСТОК», провідний спеціаліст відділу операційного обслуговування відділення № 10 ПАТ «БАНК ВОСТОК», провідний спеціаліст 
відділу операційного обслуговування відділення № 2 ПАТ «БАНК ВОСТОК», провідний економіст відділу менеджерів по роботі з фізичними особами в 
ПАТ «БАНК ВОСТОК», провідний економіст відділу індивідуального обслуговування фізичних осіб управління обслуговування фізичних осіб обслугову-
вання департаменту в ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

15.03.2016 обрано   Член Наглядової ради Панченко Марина 
Борисівна

КЕ 295031 25.06.1996 Суворовським РВ 
ОМУУМВС України в 

Одеській області

  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 15.03.2016 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол 1-17 позачергових загальних зборів 
акціонерів від 15.03.2016 р.)
Панченко Марина Борисівна (паспорт: серія КЕ номер 295031 виданий 25.06.1996 р. Суворовським РВ ОМУУМВС України в Одеській області) обрано 
на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки (до 15.03.2019 р.).
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст валютного відділу Південного регіонального департаменту в ПАТ «БАНК 
ВОСТОК», заступник начальника відділу обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті управління валютних операцій та валютного контролю 
юридичних осіб операційного департаменту в ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», провідний економіст відділу обслуговування юридичних осіб в 
іноземній валюті управління валютних операцій та валютного контролю юридичних осіб ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

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

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

законодавством.
2. Голова Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» Ланська Олена Володими-

рівна, 16.03.2016р.
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ІНФОРМАЦІЯ 
в повідомленні про проведення загальних зборів

1) ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (код за ЄДРПОУ емітента: 00158652, 
місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, повідом-
ляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
20.04.2016 р. об 11-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77 (на 
6 шостому поверсі кімната № 606). 

2) Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 
20.04.2016  р. з 10-00 до 10-50 за місцем проведення загальних зборів ак-
ціонерів. 

3) Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 14 квітня 2016 року. 

4) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

2015  рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

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

2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів.

5) З проектами документів, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного можна ознайомитись до дати проведення загальних зборів 
з 9-00 до 17-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77, к. 606 (6 поверх), 
та в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення - Дзівалтовський В. В.

6) Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)*

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 72024 81581

Основні засоби 7176 7939
Довгострокові фінансові інвестиції -----
Запаси 17222 19232
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

34970 52188

Грошові кошти та їх еквіваленти 12361 1042
Нерозподілений прибуток (3762) 1667
Власний капітал (3718) 1712
Статутний капітал 22 22
Довгострокові зобов'язання ------- 26655
Поточні зобов'язання 75742 53217
Чистий прибуток (збиток) (4976) (2394)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2223000 2223000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-------- ----------

Загальна суму коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

-------- ---------

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

238 330

Довідково:
- повідомляємо що відповідно діючого законодавства участь у голосу-

ванні мають право приймати акціонери які відкрили особисті рахунки в цін-
них паперах в вибраній акціонером депозитарній установі, голоси акціоне-
рів котрі не виконали вимоги законодавства не враховуються при 
визначені кворуму.

- для участі в зборах необхідно мати паспорт; уповноваженим особам 
та представникам акціонерів – доручення на право участі загальних зборах 
та голосування, паспорт.- довідки за телефоном: 044 5868740.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
7) Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
Відомості «Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку» № 53(2307) від 18.03.2016 р.

Голова Правління 
ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» __________________ Мильніков С.О. 

Дата 15.03.2016 р.

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»

Шановний акціонер!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМТСВО «ПОЛІГРАФКНИГА» (надалі – Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

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

акціонерів) для участі в Зборах: 22 квітня 2016 року з 11 години 00 годин 
до 11 години 30 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2016 року о 
11-45 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 
вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Ту-
полєва, 17-ж.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення Зборів 18 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Това-

риства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік.

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

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства за 2015 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Това-

риства на 2016 рік.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, 
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Ту-
полєва, 17-ж, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Дирек-
тор Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Попередній
2014р.

Звітний
2015р.

Усього активів
Основні засоби 2814,0 3270,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 235 13,0
Сумарна дебіторська заборгованість 60,0 84,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 38,0
Нерозподілений прибуток (3403,0) (2814,0)
Власний капітал
Статутний капітал 445,2 445,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) (26) 589,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1781196 1781196
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 13

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ПОЛІГРАФКНИГА» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

(ідентифікаційний код 00375929)
місцезнаходження: 85200, м. Дзержинськ, вул. Херсонська, 28 (далі 
Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 

Товариства (далі – Збори).
Дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 85200, Донецька обл.., м.Дзержинськ, 

вул..Херсонська, 28, актова зала.
час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2016 року об  

11 год. 00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2016 року об 

11 год. 45хв.
Дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 85200, Донецька обл.., м.Дзер-

жинськ, вул..Херсонська, 28, фойє актової зали.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: станом на 24:00 годину 19 квітня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік.

3. Звіт наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2015 
рік та його затвердження.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії по річному звіту та балансу Това-
риства за 2015 рік. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства по результа-

там діяльності за 2015 рік.
7. Затвердження плану фінансово-господарської діяльності Товари-

ства на 2016 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
10. Припинення повноважень членів та Голови Правління. 
11. Обрання членів та Голови Правління.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії. 
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціо-
нерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

15. Внесення змін до Статуту Товариства та внутрішніх документів, за-
твердження їх у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн)

Найменування показників
Період

Звітний
2015 рік

Попередній
2014 рік

Усього активів 5463 5641
Основні засоби 2527 2831
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2189 2132
Сумарна дебіторська заборгованість 652 442
Грошові кошти та їх еквіваленти 84 224
Нерозподілений прибуток 58 399
Власний капітал 3739 3699
Статутний капітал 1776 1776
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1724 1942
Чистий прибуток (збиток) 0,00563 0,05363
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7104000 7104000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

186 199

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

та фізичних осіб)
Ознайомлення акціонерів: під час підготовки до загальних зборів та 

в день проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень за адресою: 85200, Донецька обл.., 
м.Дзержинськ, вул..Херсонська, 28 , у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 
16  год. 00 хв., в кабінеті бухгалтера товариства. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Голова правління Рибак І.А. Телефон для довідок: (06247) 3-61-38. 

Голова Правління
ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат»  І.А.Рибак

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КВІТИ КРЕМЕНчУКА» 

(місцезнаходження: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул.  Свіштовська, буд. 6) (надалі — Товариство) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 квіт-
ня 2016 року о 13:00 годині у приміщенні Товариства за адресою: 
39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 6, 
3-ій поверх, актова зала.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок 
денний річних Загальних зборів Товариства):

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних 

зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками 
розгляду даного звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду даного звіту.

5. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду даного звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2015 рік з урахуван-

ням вимог, передбачених законами України.
8. Прийняття рішення щодо відчуження об’єктів нерухомості, що 

належать Товариству.

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

Найменування показника Період 
2015 2014

Усього активів 6817,4 5820,9 
Основні засоби 4131,4 5146,5
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 233,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1550,00 28,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 444,8 20,7 
Нерозподілений прибуток (2298,6) (3554,0) 
Власний капітал 6704,9 5449,5 
Статутний капітал 4021,9 4021,9 
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 86,5 371,4 
Чистий прибуток (збиток) 1253,7 (432,7) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 087 600 16 087 600
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 

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформле-
ну відповідно до вимог чинного законодавства України.

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо по-
рядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до їх прове-
дення. До дня проведення Загальних зборів акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у офісному 
приміщенні Товариства за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кре-
менчук, вул. Свіштовська, буд. 6, 3-ій поверх, актова зала (відпові-
дальна за ознайомлення особа — Директор Товариства Некипі-
лий В.О.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 18 квітня 
2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних 
зборах буде проводитися 22 квітня 2016 р. з 12:30 год. до 12:55 год. 
за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 
буд. 6, 3-ій поверх, актова зала.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися 
до Директора Товариства.

Довідки за телефоном: (05366) 4-00-47. 
Директор  Некипілий В.О.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00373250
3. Місцезнаходження 62131 Харківська обл., 

Богодухівський р-н, смт. Гути 
вул. Леніна, 29

4. Міжміський код, телефон
 та факс

05758-3-21-37 05758-3-21-37

5. Електронна поштова 
адреса

pervuchinka@meta.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.psz.net.ua

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

II. Текст повідомлення
ПАТ «Первухінський цукровий завод « (надалi — Товариство) пові-

домляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства 
станом на 15.03.2016 р. (вих.№ 106497зв від 16.03.2016 р.), отриманого 
Товариством 17.03.2016 р. від ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни»: пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛО-
БОДА», код за ЄДРПОУ 22677163, місцезнаходження: м. Харків,  
вул. Лозівська, 8; що становив 3149386 штук голосуючих акцій (18,0815% 
статутного капiталу Товариства) збільшився і становить 3195848 штук 
голосуючих акцій (18,3483% статутного капiталу Товариства). 

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Найменування посади В'юнник С.В.

Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М.П. 2016.03.17

(дата)

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоу-
правління «Покровське», ідентифікаційний код 13498562, яке знахо-
диться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, 
пл. Шибанкова, буд. 1-А повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів Товариства (надалі — Збори).

Дата та час проведення Зборів: 21 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Пу-

блічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») 
смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

час початку реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2016 року  
о 07 год. 00 хв.

час закінчення реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2016 року о 
09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 21 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх 

будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «По-
кровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 17 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово — господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку по-

криття збитків) Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених 
законом.

7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2016  рік.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-
дової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної 
комісії Товариства. 

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-

ства.
17. Про схвалення збільшення ліміту кредитної лінії за договором про 

відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р.
18. Про схвалення укладення договору поруки з ПАТ «Ощадбанк» за 

зобов’язаннями ПрАТ «ДМЗ» перед ПАТ «Ощадбанк» (договір про відкрит-
тя кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р. з усіма змінами і допо-
вненнями) з граничним лімітом фінансової поруки. 

Основні показники фінансово — господарської діяльності  
за 2015 рік, тис. грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6 174 735 6 057 315
Основні засоби 4 187 516 3 411 215
Довгострокові фінансові інвестиції 7 064  6 912
Запаси 507 659 393 415
Сумарна дебіторська заборгованість 446 811 70 932
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 657  6 484
Нерозподілений прибуток 151 894 764 138
Власний капітал 577 511 1 247 864
Статутний капітал 212 134  212 134
Довгострокові зобов’язання 1 044 119  776 608
Поточні зобов’язання 4 553 105 4 032 843
Чистий прибуток (збиток) (499 531)  (876 426)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 848535009  848535009
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7337  8325

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

них та фізичних осіб)
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: 
вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного то-
вариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) 
смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 
00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Стату-
том та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, — заступник директора з правових 
питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315
Адреса веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет: 
http://pokrovskoe.com.ua

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське» 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
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(код ЄДРПОУ: 25290418, місцезнаходження: 04123, м. Київ, 
вул. Світлицького, буд. 35) повідомляє, про проведення Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2016 року о 12.00 год. у 
приміщенні холу за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35. 
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 
за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 463-36-07.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 18 квітня 2016 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів.

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Голови Правління.

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

4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2015р., встановлення порядку виплати дивідендів.

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які можуть бути вчиненими протягом одного року, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 
відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності Товариства.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Світлицького, буд. 35 (бухгалтерія), а в день проведення Загаль-
них зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами визначений Головний бухгал-
тер — Бармак Вячеслав Валентинович. Пропозиції щодо Порядку ден-
ного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезна-
ходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх 

уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвід-
чують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати дові-
реність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6399,1 3825,3
Основні засоби 30,4 54,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,1 5,9
Сумарна дебіторська заборгованість 3518,9 2052,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 165,2 408,6
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

14,0 12,5

Власний капітал 34,0 32,5
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 6365,1 3792,8
Чистий прибуток (збиток) 1,5 (404,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 7

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом Голова Правління Г.М.Лєвкєвич

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МУЛЬТІФАРМА»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Боярське автотранспортне 
пiдприємство», 05538879, 
Київська обл., Києво-Святошинський 
район, 08150, м.Боярка, 
вул.Шевченка, б.176, 045 98 36-737

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

16.03.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

05538879.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕКЛАМНА АГЕНЦIЯ «ЛIРА»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Рекламна агенцiя «ЛIРА», 
24928741, 03150, м.Київ, 
Червоноармiйська, 66-Б 
(044) 270-70-94

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

16.03.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://ra-lira.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРАВО ТДМ»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Браво ТДМ», 31605015, 01004, 
м.Київ, вул.Л.Толстого/Володимир-
ська, 11/61, лiт.А, 
(044) 246-41-71

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

16.03.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

31605015.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13242»
Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Переяслав-Хмельницьке автотран-
спортне пiдприємство 13242», 
05538840, 08400, Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Героїв Днiпра, буд.32, (045) 6751633

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

16.03.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://atp13242.ucoz.ru/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Приватне акціонерне товариство «Турбота» повідомляє, що 16.03.2016 

від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік акціонерів станом на 14.03.2016, у 
звязку з чим стало відомо, що: пакет власника Фізична особа, який стано-
вив 84762 шт. або 10% голосуючих акцій емітента (84762 шт. або 9 % до 

статутного фонду) збільшився до 189524 шт. або 22,3596% голосуючих ак-
цій емітента (189524 шт. або 20,1236% до статутного фонду); пакет власни-
ка ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя», який становив 316479 шт. або 
37,3374% голосуючих акцій емітента (316479шт. або 33,6036% до статутно-
го фонду) зменшився до 182479 шт. або 21,5284% голосуючих акцій емі-
тента (182479шт. або 19,3756% до статутного фонду); пакет власника 
«ПАРМЕД ІНВЕСТМЕНТС ІРК.», який становив 84762 шт. або 10% голосу-
ючих акцій емітента (84762 шт. або 9% до статутного фонду) зменшився до 
0 шт. або 0% голосуючих акцій емітента (0 шт. або 0% до статутного фон-
ду); пакет власника ТОВ «Фенікс, К», який становив 168830 шт. або 
19,9181% голосуючих акцій емітента (213010 шт. або 22,6173% до статут-
ного фонду) збільшився до 284528 шт. або 33,5678% голосуючих акцій емі-
тента (328708 шт. або 34,9021% до статутного фонду).У переліку акціоне-
рів не зазначається дата переходу прав власності на цінні папери, тому в 
полі «дата обліку» зазначається дата, станом на яку складений перелік.

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

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

2. Директор  Захожий І. В.
16.03.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРІЛЕЦЬ АТ»

(місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д) (нада-
лі — Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2016 року о 13:00 годині у 
приміщенні Товариства за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельнико-
ва,  буд. 83Д, кімната для переговорів

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний 
річних Загальних зборів Товариства):

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

2. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.

4. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законодавством України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

2015 2014
Усього активів 3718,2 3697,2
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 0,9 0,3
Сумарна дебіторська заборгованість 544,9 524,0

Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 1,8
Нерозподілений прибуток (8193,2) (6759,6)
Власний капітал (8190,2) (6756,6)
Статутний капітал 3,0 3,0
Довгострокові зобов’язання 9625,4 8192,0
Поточні зобов’язання 2283,0 2261,8
Чистий прибуток (збиток) (1432,9) (3186,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства України.

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку ден-
ного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До дня про-
ведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, 
пов’язаними з порядком денним, у приміщенні Товариства за адресою: 04119, 
м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д, кімната для переговорів (відповідальна за 
ознайомлення особа — Голова правління Товариства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
буде проводитися 22 квітня 2016 р. з 12:30 год. до 12:50 год. за адресою: 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д, кімната для переговорів.

З усіх питань проведення Загальних зборів звертатися до Голови прав-
ління Товариства. Довідки за телефоном: (044) 207-46-44.

Голова Правління  Шутий О.М.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИН-
СЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІчНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 
01033390, місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський 
шлях, 56) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 22 квітня 2016 року об 11-00 годині за адресою: чернігів-
ська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, актовий зал. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться з 10-00 по 10-55 години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів — 18 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про фінансово господарську діяльність ПАТ за 2015 рік 

та основні напрямки діяльності ПАТ на 2016 рік.
4. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяль-

ності Товариства за 2015 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік та затвердження плану розподілу при-

бутку на 2016 рік.
7. Про відкликання та переобрання членів Наглядової ради.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства, що можуть 

укладатися (вчинятися) в процесі господарської діяльності товариства.
Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при собі 

паспорт, представники акціонерів — доручення (згідно чинного законодав-
ства) та паспорт. З документами щодо питань порядку денного загальних 

зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть озна-
йомитися з понеділка по п’ятницю, з 9-30 до 17-00, за адресою: Чернігів-
ська  обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, кабінет секретаря наглядової 
ради, а в день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
секретар наглядової ради: Аушев С. М. Довідки за тел: (04631) 5-36-61.
Основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній
період 

Усього активів 17940 17374
Основні засоби 5423 6013
Довгострокові фінансові інвестиції 1033 1033
Запаси 5810 4822
Сумарна дебіторська забогованість 4572 4934
Грошові кошти та їх еквіваленти 388 5
Нерозподілений прибуток 389 126
Власний капітал 5496 5233
Статутний капітал 843 843
Довгострокові зобов’язання 294 447
Поточні зобов’язання 12150 11694
Чистий прибуток (збиток) 263 6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 295792 295792
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 117 122
Наглядова рада Товариства
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРІСТАЛІСТ» 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІСТА-
ЛІСТ» (далі — Товариство), місцезнаходження: 36023, м. Полтава, вул. Кра-
сіна, 71-а) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(далі — загальні збори). Дата та час проведення загальних зборів: 21 квітня 
2016 року о 10-00. Місце проведення загальних зборів: м. Полтава,  
вул. Красіна, 71-а, актовий зал Товариства. Час початку реєстрації учасни-
ків загальних зборів: 21 квітня 2016 року о 9-00. Час закінчення реєстрації 
учасників загальних зборів: 21 квітня 2016 року о 9-45. Місце реєстрації 
учасників загальних зборів: м. Полтава, вул. Красіна, 71-а, кімната 171. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — станом на 24 годину 15 квітня 2016 року. Перелік питань, що вино-
сяться на голосування (Порядок денний): 1.Обрання лічильної комісії 
загальних зборів. 2. Затвердження регламенту та порядку проведення за-
гальних зборів. 3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік. Прий-
няття рішення за результатами розгляду звіту Директора про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2015 рік. 4. Звіт Наглядової ради за 
2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 
ради. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 6. Визначення та 
затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. 7. За-
твердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 8. Розподіл 
прибутку, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо 
виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.  
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року. 10. Припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Обрання особи 
уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової 

ради та Ревізійної комісії. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Крісталіст» за 2015 рік (тис. грн.) 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 15 166  12 285
Основні засоби 11 258  6 659
Довгострокові фінансові інвестиції 0  0
Запаси 1 428  1 571
Сумарна дебіторська заборгованість 1 312  1 862
Грошові кошти та їх еквіваленти 995  1 811
Нерозподілений прибуток (2 856) (1 508) 
Власний капітал 15 000  11 465
Статутний капітал 7 995  7 995
Довгострокові зобов’язання 61  0
Поточні зобов’язання 105  820
Чистий прибуток (збиток) (1 667)  (3 363)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  159 889 520  159 889 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0  0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

7 22

Для участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати документи, 
що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та 
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. До дня проведення річних загальних зборів акціонери ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: м. Полтава, вул. Кра-
сіна, 71-а, ПАТ «КРІСТАЛІСТ», кімната 119, щоденно з 8-00 до 16-30, крім 
суботи та неділі, обідня перерва з 12-00 до 13-00, а в день проведення за-
гальних зборів — у місці їх проведення. Посадовою особою ПАТ «КРІСТА-

Шановні акціонери ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІО 
МЕД СКЛО» (надалі — «Товариство»)

Правління ПАТ «Біо мед скло», місцезнаходження якого: Україна, м. Жи-
томир, вул. Промислова, буд. 26, на підставі протоколу Наглядової ради  
№ 3 від 01 березня 2016 року, повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло».

Дата проведення річних загальних зборів — 21 квітня 2016 року.
Час проведення річних загальних зборів — 12:00 год.
Місце проведення річних загальних зборів — м. Житомир, вул. Про-

мислова, буд. 26, ПАТ «Біо мед скло» (зала №2).
Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які мають право 

на участь у річних загальних зборах, проводитиметься з 10:45 год. (за 
адресою проведення річних загальних зборів).

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників об 11:45 год. 
(за адресом проведення річних загальних зборів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — 15 квітня 2016 року (станом на 24:00). 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Правління. 
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2015 року.
8. Про припинення повноважень Голови правління та членів Правління 

Товариства.
9. Про обрання членів Правління.
10. Про обрання Голови правління Товариства.
11. Про затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
12. Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства на під-

писання Статуту в новій редакції.
13. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в но-

вій редакції.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства в но-

вій редакції.
15. Про затвердження Положення про Виконавчий орган — Правління 

Товариства в новій редакції.
16. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товари-

ства в новій редакції.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних збо-

рів до дати проведення річних загальних зборів, Товариство надає акціоне-
рам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних загальних зборів, у приміщенні ПАТ «Біо мед 
скло» за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, зала № 1, щоденно 
(крім суботи та неділі) з 9:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 
13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів — у місці їх прове-
дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими документами є Голова правління — Жарков Людвиг Анатолійович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних 
загальних зборів звертатись до начальника АГВ ПАТ «Біо мед скло» Кули-
ківської Н.П. за тел. (044) 498-65-03 (02) або за адресою: м. Житомир, 
вул. Промислова, буд. 26, кабінет корпоративного секретаря.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт 
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Правління ПАТ «Біо мед скло»
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2015 рік

Попередній 
2014 рік

Усього активів 266093 255533
Основні засоби 183354 191212
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21810 20538
Сумарна дебіторська заборгованість 47864 41530
Грошові кошти та їх еквіваленти 8481 913
Нерозподілений прибуток -169105 -99052
Власний капітал 23674 99214
Статутний капітал 96431 96431
Довгострокові зобов’язання 7092 93207
Поточні зобов’язання 235328 63112
Чистий прибуток (збиток) -49910 -48662
Середньорічна кількість акцій (шт.) 964314360 964314360
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 135 134

Правління ПАТ «Біо мед скло»

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІО МЕД СКЛО»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРІСТАЛІСТ»
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ЛІСТ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Загальних зборів, є Директор Товариства Примак Олександр Васильович. 
Ознайомлення з документами загальних зборів буде здійснюватися началь-
ником бюро корпоративного управління Черкасовою Людмилою Григорів-
ною. Довідки за телефоном: (0532) 51-68-65. Нагадуємо, що цінні папери 
акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI «Прикінцевих та пе-
рехідних положень» Закону України «Про депозитарну систему України», 
щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кво-
руму та при голосуванні в органах емітента. Тобто, акціонер, який не уклав 

такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде мати можли-
вості голосувати та приймати рішення на загальних зборах. Обмеження 
щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні 
в органах емітента скасовується протягом одного робочого дня після укла-
дання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Для укладан-
ня такого договору акціонеру необхідно звертатися до депозитарної устано-
ви ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: поштова адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, 
м. Дніпропетровськ, 49094, телефон: (056) 716-10-49; (056) 716-56-77; адре-
са електронної пошти: natalja.belichenko@privatbank.ua. 

Наглядова рада ПАТ «КРІСТАЛІСТ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІО-
НЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (місцезнаходжен-
ня: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2016 року за адре-
сою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А (приміщення актової зали ПАТ «АК 
«Київводоканал»).

Початок зборів о 12 годині.
Порядок денний:

1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік, та визначення основних 
напрямків діяльності на 2016 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 
2015 році.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, та по-

рядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
6. Про надання згоди на укладання значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 4 964 341 2 954 829
Основні засоби 4 511 561 2 533 782
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 49 374 27 692

Сумарна дебіторська заборгованість 354 237 261 432
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 658 86 019
Нерозподілений прибуток -68 265 -88 164
Власний капітал 107 224 87 325
Статутний капітал 175 489 175 489
Довгострокові зобов’язання 4 211 838 2 449 942
Поточні зобов’язання 468 794 364 778
Чистий прибуток (збиток) 19 899 7 029
Середньорічна кількість акцій (шт.) 701 957 600 701 957 600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 583 6 458

Реєстрація учасників з 10:00 до 11:45 за місцем проведення загальних 
зборів акціонерів.

Для реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам — паспорт, для 
представників акціонерів — паспорт та належним чином оформлену дові-
реність.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
скласти станом на 24 годину 18 квітня 2016 року.

З наявними документами по питаннях порядку денного загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитись в приміщенні Товариства відповідно до 
діючого законодавства. Телефон для довідок: (044) 280-27-92. Контактна 
особа Кайнаран Андрій Валерійович.

Правління Товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА 

БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилян-
ська, буд. 75), надалі — Банк, повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 21 квітня 2016 р. о 
12 годині 00 хвилин у приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: 01032, 
Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА 
БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в 
приміщенні Банку за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилян-
ська, буд. 75, кімната № 22, в день проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, 
станом на 15 квітня 2016 р. (на 24 год. 00 хв).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний 
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»):

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування 
на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;

2. Про затвердження питань порядку денного і регламенту їх розгляду 
на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;

3. Розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік; 

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА 
БАНК» за 2015 рік; 

5. Затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік за результа-
тами розгляду висновків аудиторської компанії; 

6. Розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік та виплата дивідендів 
за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік; 

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків ПАТ «БТА БАНК» минулих 
років відповідно до затвердженої фінансової звітності за МСФЗ;

8. Про визнання в капіталі суми прибутку від операції з акціонером 
ПАТ «БТА БАНК»;

9. Про вчинення значного правочину.
Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати 

при собі:
- акціонерам — паспорт або документ, що його замінює;

- представникам акціонерів — документ на право представляти інтереси 
акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Банку, акціоне-
ри мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами від-
бувається до 20 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 
до 16-00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) за адресою: 01032, 
Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 8. Посадовою особою 
ПАТ «БТА БАНК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, є Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Сєрьогін Костянтин Ві-
кторович.

21 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Банку та у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку. 

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»  К.В. Сєрьогін
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 2 440014 2 784 338
Основні засоби 1 322 960 1 391 700
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 839 1 007
Сумарна дебіторська заборгованість 958 464 1 114 174
Грошові кошти та їх еквіваленти 157 751 239 162
Нерозподілений прибуток 3 567 39 277
Власний капітал 1 646 010 1 502 040
Статутний капітал 1 500 000 1 500 000
Довгострокові зобов’язання 97 865 223 679
Поточні зобов’язання 696 139 1 020 324
Чистий прибуток (збиток) 3 567 39 277
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 000 20 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 211 283
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До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МЕБЛІ» 
(далі — Товариство, місцезнаходження: 04119, м. Київ,вул. Дегтя-

рівська, 27а, код ЄДРПОУ 05415616)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних збо-

рів акціонерів, які відбудуться «20» квітня 2016 року об 11:00 годині 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27а, будівля Б, каб. №1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24-та година 14.04.2016 р.

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

членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про діяльність Товариства у 2015 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2015 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), 

строків та порядку виплати дивідендів.
7. Затвердження раніше вчинених Товариством значних право-

чинів.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
9. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо 

вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних право-
чинів.

10. Відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період, станом на 

кінець року
2014 рік, 
тис. грн.

2015 рік, 
тис. грн.

Усього активів 8535 9339
Основні засоби 1202 1715
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 5 6
Сумарна дебіторська заборгованість 8269 8558
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (917) (861)
Власний капітал 13 13
Статутний капітал 9090 9090
Довгострокові зобов’язання 230 955
Поточні зобов’язання 119 142
Чистий прибуток (збиток) (29) 56
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загаль-
них зборів акціонерів «20» квітня 2016 року з 10:15 до 10:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів по-
трібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодав-
ства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право 
ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлен-
ня до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по 
п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою 04119, м. Київ,вул. Дегтярів-
ська, 27а, будівля Б, каб. №1 за заявою на ім‘я Голови правління То-
вариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення загальних зборів Товариства з 10:15 до 10:55.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Голова правління Биков Микола Володимирович. Додаткову 
інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 483-78-04.

До уваги акціонерів 

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

(далі — Товариство, місцезнаходження: 09600, Україна, Київська 
область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222, ідентифікаційний код 

00951729)
Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо-

нерів (далі — Загальні збори), які відбудуться «20» квітня 2016 року о 
14:00 годині за адресою: 09600, Україна, Київська область, смт. Рокит-
не, вул. Вокзальна, буд. 222, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 14.04.2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах 

(порядок денний):
1. Про затвердження кількісного складу та обрання Лічильної комісії, 

обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, затвердження порядку 
голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства2. 

3. Про затвердження звіту Виконавчого органу Товариства про діяль-
ність Товариства у 2015 році.4. 

5. Про затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства 
у 2015 році.6. 

7. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результата-
ми перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту) та балансу Товариства за 2015 рік.

9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
10. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік та їх ви-

плату.
11. Про схвалення (затвердження) раніше вчинених Товариством зна-

чних правочинів.
12. Про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятись Товариством протягом одного року.
13. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства на вчи-

нення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
14. Про відчуження належного Товариству рухомого та нерухомого 

майна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника Період, станом на 
кінець року

2014 рік 2015 рік
Усього активів 309763 727698
Основні засоби 58315 12310
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 425 104
Сумарна дебіторська заборгованість 243062 316013
Грошові кошти та їх еквіваленти 7502 134
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (35001) (63852)
Власний капітал 26371 (45621)
Статутний капітал 1260 1260
Довгострокові зобов’язання 108803 365423
Поточні зобов’язання 171056 404483
Чистий прибуток (збиток) (24238) (71060)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 96 12

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для 
участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів «20» квітня 2016 року з 13:15 до 13:45.

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

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Озна-
йомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається починаючи з дати публікації даного повідо-
млення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з понеділка по 
п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: 09112, Україна, Київська область, м. 
Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 8, приймальня, за заявою на ім'я 
Голови правління Товариства. В день проведення Загальних зборів озна-
йомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуваєть-
ся у місці проведення Загальних зборів з 10:00 до 10:55.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — Пі-
щулін Михайло Юрійович. Додаткову інформацію можливо отримати за 
телефоном: (04563) 5-09-83.
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До уваги акціонерів

 ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКЕ 

ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 
(далі — Товариство, місцезнаходження: 09600, Київська обл., 

смт  Рокитне, вул. Вокзальна, 222, код ЄДРПОУ 20581766)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться «20» квітня 2016 року о 12:00 годині за 
адресою: Київська обл., смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222, 
актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24-та година 14.04.2016 р.

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

членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2015 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2015 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяль-

ності Товариства у 2015 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), 

строків та порядку виплати дивідендів.
8. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочи-

нів.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
10. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо 

вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочи-
нів.

11. Про відчуження належного Товариству рухомого та нерухомого 
майна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період, станом на 

кінець року
2014 рік, 
тис. грн.

2015 рік, 
тис. грн.

Усього активів 95 029 273315
Основні засоби 15 466 15248
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 54 95
Сумарна дебіторська заборгованість 56 562 126675
Грошові кошти та їх еквіваленти 238 655
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (14 594) (59566)
Власний капітал 6 167 (38823)
Статутний капітал 5 065 5065
Довгострокові зобов’язання 66 228 -
Поточні зобов’язання 22 634 312138
Чистий прибуток (збиток) (14 594) (43000)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 32

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів «20» квітня 2016 року з 11:15 до 11:45.

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

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати 
проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 
10:00 до 16:00 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзаль-
на, 1, приймальня, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день про-
ведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних 
зборів Товариства з 11:15 до 11:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — 
Апонюк Марина Петрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за 
телефоном: (04595) 7-19-20.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОГОЛIВСЬКА СТРIчКОТКАЦЬКА 

ФАБРИКА» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх 

порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 

акціонерне товариство «Гоголівська стрічкоткацька фабрика» (далі — То-
вариство), вул. Куйбишева, буд.7, с.Гоголів, Броварський, Київська об-
ласть, 07452.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 21 квіт-
ня 2016 року о 15.00, вул. Куйбишева, буд.7, с.Гоголів, Броварський, 
Київська область, 07452, зал засідань фабрики.

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

з 13 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. 21 квітня 2016 року. При собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додат-
ково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 15.04.2016 р.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної 
комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом за-

твердження його у новій редакції згідно вимог Закону України «Про акціо-
нерні товариства» та надання повноважень директору Товариства на під-
писання статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, 
пов’язаних з його державною реєстрацією.

8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом затвердження їх у новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства та обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-
правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цього договору.

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

Найменування показника Період
Звітний

2015
Попередній

2014
Усього активів 11719 11216
Основні засоби 3278 2604
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5747 5141
Сумарна дебіторська заборгованість 33 16
Грошові кошти та їх еквіваленти 351 1019
Нерозподілений прибуток (збиток) 8055 7570
Власний капітал 10741 10256
Статутний капітал 67 67
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 978 960
Чистий прибуток (збиток) 485 3695
Середньорічна кількість акцій (шт.) 266920 266920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 64 58

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 Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий 
час з 8.00 до 17.00 та в доступному місці — приймальні директора, а в 
день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
вищезазначеними документами: директор Шевель Ірина Миколаївна.

Тел. для довідок: (04594) 27-285.  Директор
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ПрАТ «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ»
ПрАТ «Ділові партнери» (місцезнаходження за адресою: 03056, 

м.  Київ, вул. В.Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 23721506) повідомляє 
про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
29 квітня 2016 р. о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана 27, 
10 поверх.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 29 квітня 
2016 р. за адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана 27, 10 поверх.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства;
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства;
4. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2015 р.;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.;
6. Висновки Ревізора Товариства за 2015 р.;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.;
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2015  р.;
9. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства у 2015 р.
10. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових 
внесків.

11. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
12. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передба-

чено розміщення акцій.
13. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-

ються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, 
пов’язаних із приватним розміщенням акцій.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-
ства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у збо-
рах акціонерів — на 24-00 годину 25 квітня 2016 р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати пас-
порт, а уповноваженим особам акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі 
письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за 
адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана 27.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Гудов К.В.

Телефон для довідок: (044) 2774197.
Наглядова рада Товариства

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

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 55646 63421
Основні засоби 12 19
Довгострокові фінансові інвестиції 35897 33809
Запаси 1 2
Сумарна дебіторська заборгованість 5796 8477
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 466
Нерозподілений прибуток 12426 20211
Власний капітал 19926 27711
Статутний капітал 5000 5000
Довгострокові зобов’язання 16955 16955
Поточні зобов’язання 18744 18755
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000000 5000000
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) 

7 8

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГІЯ-7»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «ЕНЕРГІЯ-7» (Код за ЄДРПОУ 

00148040), що знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожиць-
ка, 11/8, (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2016 року об 
11 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Короленківська, 4, 2-й по-
верх, офіс 11.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збо-
ри, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація 
буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати 
документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, 
що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтвер-
джує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 13 квітня 2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 

Загальних зборах Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за результатами 2015 фінансового року. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту аудитора

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

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, в тому числі — 
звіту про фінансові результати та балансу.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.
10. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Това-

риства.
11. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами наглядової ради Товариства.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції.

15. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про 
попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час у робочий час 
з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Короленківська, 4, 2-й поверх, 
офіс 11. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — головний бухгалтер Кам’янська Наталія Миколаїв-
на. Довідки за телефоном: 044 287-05-16.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2015 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 585 630
Основні засоби 577 606
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 7 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Нерозподілений прибуток (11 021) (11 023)
Власний капітал 145 143
Статутний капітал 10 491 10 491
Довгострокові зобов’язання 99 99
Поточні зобов’язання 341 388
Чистий прибуток (збиток) 2 (377)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41 964 562 41 964 562
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 2
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Шановний акціонер!

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТЕКСТЕМП» 
(код ЄДРПОУ 05421663, місце знаходження: 02121, м. Київ, вул. Ко-

лекторна, 30, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 
22 квітня 2016 р., початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 02121, м. Київ, 
вул. Колекторна, 30, приймальня ПАТ КМП «Текстемп» (4-й поверх).

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12 год. 00 хв. до 13 год. 
45 хв. 22 квітня 2016 р. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 
24 годину 18 квітня 2016 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати 
при собі паспорт, представники акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену відповідно до вимог діючого законодавства.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регла-

менту зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками ро-

боти за 2015 рік.
3. Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи за 

2015 рік.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за під-

сумками роботи за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, балансу, звіту 

про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік, прийняття рішення про виплату диві-

дендів за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.
10. 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 КМП «Текстемп» за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ КМП «Текстемп» у період з 22 квітня 
2016 року по 21 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної сукупної вартості.

11. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предме-
том, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ КМП «Текстемп» 
за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть 
вчинятися ПАТ КМП «Текстемп» у період з 22 квітня 2016 року по 21 квітня 
2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.

12. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування (в т.ч. кумулятивного).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2015

Попере-
дній 2014

Усього активів 17353 11595
Основні засоби 3170 3168
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2329 1653
Сумарна дебіторська заборгованість 4522 2626
Грошові кошти та їх еквіваленти 7251 3690
Нерозподілений прибуток 7828 3996
Власний капітал 12492 8660
Статутний капітал 57 57
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4861 2935
Чистий прибуток (збиток) 3824 1460
Середньорічна кількість акцій (шт.) 53862 53862
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 69
Матеріали зборів надаються для ознайомлення за адресою: м. Київ, 

вул. Колекторна, 30, відповідальна особа — Єрмолаєва Н.І.
Довідки за тел.: (044) 563-98-74, 564-63-96.
Голова Наглядової ради  О.М. Ващенко

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА-
ВОД» (Код за ЄДРПОУ 00372380), що знаходиться за адресою: 13253, Жи-
томирська обл., Чуднівський р-н, смт. Іванопіль, вул. Радянська,  
буд. 30, (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2016 року об 11 го-
дині 00 хв., за адресою: 13253, Житомирська обл., чуднівський р-он, 
смт. Іванопіль, вул. Радянська, буд. 30, зала для переговорів.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збо-
ри, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація 
буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати 
документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, 
що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтвер-
джує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 15 квітня 2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, в тому числі — 
звіту про фінансові результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами наглядової ради Товариства.

10. Затвердження проведеного списання частини основних засобів То-
вариства та/або затвердження здійснення списання частини основних за-
собів Товариства.

11. Здійснення уцінки основних засобів Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про 

попереднє схвалення значних правочинів.
13. Зміна місцезнаходження Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 
13253, Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт. Іванопіль, вул. Радянська, 
буд. 30, зала для переговорів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — т.в.о. Генерального директора Адамець Олена Володи-
мирівна. Довідки за телефоном: 095-583-74-79.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 р. (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3543 3805
Основні засоби 3425 3664
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість 70 68
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 69
Нерозподілений прибуток -806 -571
Власний капітал -657 -422
Статутний капітал 149 149
Довгострокові зобов’язання 4162 4162
Поточні зобов’язання 38 65
Чистий прибуток (збиток) -235 -234
Середньорічна кількість акцій (шт.) 141717 141717
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

4 5
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» (місцезнаходження: 
14007, Чернігівська область, м. Чернігів, пр. Миру, 312, код ЄДРПОУ 
32601556) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2016 р. об 13:00 год. за 
адресою: 14007, чернігівська обл., м. чернігів, проспект Миру, 312, ад-
міністративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у за-
гальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12:30 
до 12:55 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 14 квітня 2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

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

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

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

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

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
14. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

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

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

17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства.

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

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
20. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішення-

ми річних загальних зборів Товариства.
21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попере-

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

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

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

ті в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
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: 14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, 312, адміні-
стративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал. з понеділка по п’ятницю 
з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з еконо-
міки та фінансів Вінніченко Валентина Василівна.

Довідки за телефоном: (04622) 610-146

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 286282 215668
Основні засоби 59303 60283
Довгострокові фінансові інвестиції 128 128
Запаси 166655 107288
Сумарна дебіторська заборгованість 32818 38571
Грошові кошти та їх еквіваленти 10290 1686
Нерозподілений прибуток  - 4418 -3764
Власний капітал  - 3728 -3074
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов’язання 121856 121856
Поточні зобов’язання 168149 96886
Чистий прибуток (збиток) - 165 - 981
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) --- ---

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

Чисельність працівників на кінець періоду  
(осіб) 276 333

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

Голова Правління  Купцов В.В.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУД-1»
(місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6), 
далі – Товариство, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Збори).

Збори відбудуться 29 квітня 2016 року об 11.30 год. за адресою: Укра-
їна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус «Б», примі-
щення «конференц-залу».

Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 10.30 год. до 11.20 год. в день 
проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. Затвер-

дження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізій-

ної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
5. Розподіл прибутку та збитків за 2015 р.
6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які може вчиняти То-

вариство протягом не більш як одного року з дати проведення Зборів, а 
також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день про-
ведення цих Зборів протягом цього ж строку.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у 
зборах акціонерів – 24 година 25 квітня 2016 року.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного на підставі письмо-
вого запиту акціонери можуть за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лу-
мумби, буд. 4/6, корп. «А», каб. 111. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кучин А.В. 
Телефон для довідок: (044) 528-77-16.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«Агробуд-1» (тис.грн.)

Найменування показника період
2014 2015

Усього активів 35 34
Основні засоби 31 28
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток (13 773) (16 731)
Власний капітал (2 610) (5 568)
Статутний капітал 11163 11163
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2 645 5 602
Чистий прибуток (збиток) (1 805) (2 959)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1116276 1116276
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
Наглядова рада Товариства
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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Страховий капітал України»

повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 22 квітня 2016 р. (п’ятниця) з початком о 10 годині  
00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3. 

Реєстрація акціонерів проводиться з 9.45 до 10.00 у день проведен-
ня Річних Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Для 
участі у Річних Загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – до-
віреність або інший документ, що підтверджує повноваження представ-
ника і оформлений відповідно до чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу представника. 

Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, 
корпус 3. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Річних Загальних зборах акціонерів: 18 квітня 2015 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, ви-

значення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Річних 
загальних зборах акціонерів.

2. Затвердження звіту Голови Правління Товариства про результати 
фінансово - господарської діяльності за 2015 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015 

рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 

Товариства за 2015 рік.
7. Припинення повноважень Лічильної комісії.

Основні показники фінансово - господарської діяльності
за 2015 рік, тис. грн.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 14366 12584 

Основні засоби 1  2
Довгострокові фінансові інвестиції 7896  9173
Запаси  5  3
Сумарна дебіторська заборгованість 2173 59 
Грошові кошти та їх еквіваленти 3065  2530
Нерозподілений прибуток 1324  1484
Власний капітал 11391 11534 
Статутний капітал 10000 10000 
Довгострокові зобов’язання  2107 892 
Поточні зобов’язання 868 158 
Чистий прибуток (збиток) (112)  340
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом  періоду 0  0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 4  4

Для участі у Річних Загальних зборах акціонери повинні представи-
ти документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений зако-
нодавством документ); представники акціонерів – довіреність на право 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством та доку-
мент, що посвідчує особу. 

Ознайомитися з матеріалами і документами під час підготовки до 
Річних Загальних зборів акціонерів можна за адресою: м. Київ, вул. 
Голосіївська, буд. 7, корпус 3, у робочі дні (з понеділка до п'ятниці), 
робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за київським часом). Особа, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами і докумен-
тами: Тарчинська Валерія Володимирівна. Телефон для довідок: 
(044) 525-49-48.

З повагою,
Голова Правління 
ПрАТ «СК «Страховий капітал України» ____________ Cупрун А. В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ»

Приватне акціонерне товариство «Карго Термінал» (місцезнаходжен-
ня: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе,  
вул. Чорновола, буд. 54) (надалі – Товариство) повідомляє про проведен-
ня річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2016 року 
о 13:00 годині у приміщенні Товариства за адресою: 08132, Київська 
обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. чорновола,  
буд. 54, літера «А», кімната для переговорів).

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(Порядок денний річних Загальних зборів Товариства):

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду да-
ного звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

5. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законами України.

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

Найменування показника Період 
2015 2014

Усього активів 13664,9  16062,0
Основні засоби 3973,7  4825,1
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 387,1  401,2
Сумарна дебіторська заборгованість 9274,7  9202,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,7  0,7

Нерозподілений прибуток (7180,4)  (4611,1)
Власний капітал 11328,0  13897,3
Статутний капітал 10000,0  10000,0
Довгострокові зобов’язання 2177,6 2127,0
Поточні зобов’язання 159,4  37,5
Чистий прибуток (збиток) (948,1)  (675,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 000  1 000 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) -  -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 6  8

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства України.

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку 
денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До 
дня проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним, у приміщенні Товариства за 
адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для переговорів (відповідаль-
на за ознайомлення особа – Директор Товариства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах буде проводитися 21 квітня 2016 р. з 12:30 год. до 12:50 год. за адре-
сою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе,  
вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для переговорів.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до 
Директора Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 207-46-40.

Директор  Шутий О.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАРГО ТЕРМІНАЛ»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИчЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» 
Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство 

«Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кіровоград, 
вул. Героїв Сталінграда, 29), надалі – Товариство, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 
року за адресою: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, будинок 
культури Товариства, актовий зал №1.

Початок зборів о 10:00 годині. Реєстрація учасників для участі у за-
гальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:00 
до 9:40 години відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним де-
позитарієм України станом на 24 годину 15 квітня 2016 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший 
документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та до-
віреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України. 

Порядок денний загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрям-

ки роботи на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
3. Звіт наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік. 
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 

2015 році.
7. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення.

8. Внесення змін до статуту Товариства. 
9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про загальні збо-

ри, наглядову раду, виконавчий орган та лічильну комісію.
Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у ро-

бочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного 
будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Ге-
роїв Сталінграда, 29. Посадова особа, відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – секретар наглядової ради Раді-
онова Т.А. 

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності

ПАТ «НВП «Радій» 

Найменування показника період
2015 р. 2014 р.

Усього активів (тис. грн.) 577 858 360 811
Основні засоби (тис. грн.) 71 459 64 249
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) 12 301 12 205
Запаси (тис. грн.) 151 082 72 401
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 210 624 92 579
Статутний капітал (тис. грн.) 29 610 29 610
Поточні зобов’язання (тис. грн.) 253 814 47 822
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) 3 325 5 692
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 640 000 5 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 945 916

До уваги акціонерів!
У відповідності до Закону України «Про депозитарну систему Украї-

ни», якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депози-
тарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних папе-
рах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на 
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь 
в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голо-
суванні в органах емітента. Депозитарна установа, з якою Товариством 
було укладено договір: ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр» адреса: 
61145 м. Харків, вул. Космічна, буд.26, тел. (057) 714-01-90, тел. у м.Кіро-
вограді (0522) 24-36-53. 

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУ-
ДІВНИЙ ЗАВОД», місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., м. Хер-
сон, Карантинний острів, буд.1, ідентифікаційний код 14308500 (на-
далі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) 
загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), що відбу-
дуться 22 квітня 2016 року за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, 
Карантинний острів, буд.1, будівля інженерного корпусу, третій поверх, 
зал засідань технічного кабінету.

Початок Зборів о 12.00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів з 11.00 годин до 11.45 годин у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 18.04.2016р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

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

ства посвідчують повноваження – представникам акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Дирекції за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності про-
тягом звітного періоду.

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

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

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

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради
10. Обрання членів Наглядової ради. 

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

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

Найменування показника період
2015 2014

Усього активів  1 453 039 1 458 236
Основні засоби  218 008 223 743
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 33 431 43 236
Сумарна дебіторська заборгованість  1 142 375 1 132 667
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 822 22 999
Нерозподілений прибуток (-1 496 948) (-853 293)
Власний капітал (-1 256 990) (-611 841)
Статутний капітал 125 200 125 200
Довгострокові зобов’язання 1 202 590 823 146
Поточні зобов’язання 1 507 439 1 246 931
Чистий прибуток (збиток) (-643 655) (-566 679)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500800000 500800000
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) 54 96

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, особи, які ма-
ють право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочий 
час за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, Карантинний острів, 1, кабі-
нет № 47 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Генеральний директор). Пропозиції щодо порядку денного 
направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0552) 41-41-86.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
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Шановний акціонер !

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД» 

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2016 
року в 12 год. 00 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 57, 3-ий 
поверх, актова зала. Реєстрація учасників загальних зборів 20 квітня 
2016 року з 11.30 до 11.55 за місцем проведення зборів. Місцезнахо-
дження АТ: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 57.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіти Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії, затверджен-

ня висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності 
АТ за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

4. Затвердження річного звіту та балансу щодо результатів діяльності 
АТ за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків АТ за 2015рік.
6. Зміни у складі органів управління та контролю АТ.
7. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради і Ревізій-

ної комісії АТ, визначення розміру винагороди за договорами; визначен-
ня уповноваженої особи для підписання вказаних договорів.

8. Затвердження значних правочинів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 

складається станом на 14.04.2016р. Для участі у зборах необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформ-
лену згідно чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитися з 
документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, по се-
редах з 13.00 до 14.00 години за адресою: 36007, м. Полтава, вул. Ков-
пака, 57, приймальня. Відповідальна особа АТ –директор. Довідки за 
телефоном: (0532) 66-86-54.

Основні показники фінансово – господарської діяльності  
АТ за 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 8939,8 5456,0
Основні засоби 2991,5 3115,8
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 24,5 5,0
Сумарна дебіторська заборгованість 5819,9 2236,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 96,3 88,5
Нерозподілений прибуток -1198,4 -1234,1
Власний капітал 7895,0 4592,3
Статутний капітал 5920,4 5920,4
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 1044,8 863,7
Чистий прибуток (збиток) 580,1 626,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20757691 17266922
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 0 10890000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 0 3267,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 2 2

Наглядова рада АТ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГЕТИчНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Енергетичний завод 

«Енергетик»
2. Код за ЄДРПОУ 24742491
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. 

Бориспiльська,9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)566-12-14 (044)566-63-78
5. Електронна поштова адреса eze@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ez-energetic.com.ua

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

відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Енергетичний завод «Енергетик», 

(надалi - Товариство) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» на облiкову дату 14.03.2016р. та отриманого вiд депозитарiю 
15.03.2016р., вiдбулися змiни власникiв акцій Товариства, яким нале-
жить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«МIКРОМОДУЛЬ» (код за ЄДРПОУ 32376977, мiсцезнаходження:  
вул.Бориспiльська,буд.9,оф.1, м.Київ, 02156) до змiни розмiру пакета 
акцiй володiло iменними простими акцiями Товариства в кiлькостi 
271001 шт., що в загальнiй кiлькостi акцiй становило 25,0001% , в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 25,0001%; пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй володiє iменними простими акцiями в кількостi 403740 шт., 
що в загальнiй кiлькостi акцiй становить 37,2454%, в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй - 37,2454%. В реєстрi власникiв iменних цiнних 
паперiв не вказано дати облiку прав власностi на цiннi папери.

2) «Фiзична особа» до змiни розмiру пакета акцiй була власником 
iменних простих акцiй Товариства в кiлькостi 132739 шт., що в загальнiй 
кiлькостi акцiй становило 12,2453% , в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй - 12,2453%; пiсля змiни розмiру пакета акцiй володiє іменними 
простими акцiями в кiлькостi 0 шт., що в загальнiй кiлькостi становить 
0%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%. В реєстрi власникiв 
iменних цiнних паперiв не вказано дати облiку прав власностi на цiннi 
папери.

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій розміщена у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 16.03.2016р.

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 Сацюк Вячеслав Михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.03.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЛЬЦЕСТ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що знахо-

диться за адресою:08130, Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петро-
павлівська, будинок 4, інформує про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2016 року з 10.00 
до 11.00

Дата та час відкриття Зборів: 20 квітня 2016 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 08130, Україна, 

Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлів-
ська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4

Дата складання переліку акціонерів,
Які мають право на участь у зборах: 14 квітня 2016 року 

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів 

акціонерів та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня по 

31 грудня 2015 року. 
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (вико-

навчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2015 рік. 
5. Про затвердження Нової редакції Статуту Товариства.

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 голосуванні, за-
свідчену належним чином.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська 
область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Петропавлівська, будинок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з 
понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00.

Генеральний директор  Лисов Д.В.
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Публічне акціонерне товариство «Гравітон» повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів відбудуться «22» квітня 2016 року о 15:00 годині 
у приміщені адміністративної будівлі товариства за адресою : м. Чернівці, 
вул. Руська, 248, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів (лічильної комі-

сії, голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи зборів 
акціонерів Товариства. 

2. Звіт директора ПАТ «Гравітон» про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

3. Звіт Наглядової ради про роботу у 2015 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження зві-
ту ревізійної комісії. 

5. Розподіл прибутку ПАТ «Гравітон» за 2015 рік. 
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Гравітон» за 2015 рік. 
7. Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Гравітон».
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Гравітон».
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів, та надання повноважень на укладання значних правочинів.

10. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків.

11. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
12. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено 

розміщення акцій.
13. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов’язаних із при-
ватним розміщенням акцій.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах «18» квітня 2016р.

Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів з 14:00 до 
14:45год, при собі мати паспорт чи документ, що посвідчує особу, а представ-
никам акціонерів – доручення, оформлені згідно чинного законодавства. 

Ознайомитися з документами з питань порядку денного акціонерам 
можна у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням товариства за 

адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248, в кабінеті бухгалтерії у головного 
бухгалтера. Довідки за тел. (0372) 55 – 99 – 89

Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 
10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»,  
«... якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання 
чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в ор-
ганах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосу-
ванні в органах емітента.» 

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно зверну-
тися до депозитарної установи ПАТ «Фортуна-банк».

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 26382 19592
Основні засоби 18626 11781
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4866 2106
Сумарна дебіторська заборгованість 1071 3748
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 12
Нерозподілений прибуток (1641) -1658
Власний капітал 19314 19297
Статутний капітал 19749 19749
Довгострокові забов’язання - -
Поточні забов’язання 7068 295
Чистий прибуток (збиток) 17 -1677
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78995296 78995296
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) 26 26

Директор  чорноусенко В.А.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАВІТОН»

Шановний акціонер!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОПІЛЬ-

НЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» (надалі – «Товариство») 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (на-

далі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 27 квітня 2016 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2016 року о 12:00.
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Житомирська об-

ласть, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 
(актовий зал у будівлі контори).

Місцезнаходження Товариства: 13524, Житомирська область, Попіль-
нянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 21 квітня 2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту Правління за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 

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

розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків 

Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших пра-

вочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє 
схвалення значних та інших правочинів.

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

Найменування показника
Період

Звітний 2015 
рік

Попередній 
2014 рік

Усього активів 14 407,00 14 320,0

Основні засоби 14 146,00 14 570,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 337,00 340,0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 431,00 3 794,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 31,00 20,0
Нерозподілений прибуток -17 229,00 -15 941,0
Власний капітал 2 124,00 2 148,0
Статутний капітал 862,00 862,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 28 650,00 27 251,0
Чистий прибуток (збиток) -1 288,00 -788,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 448 032 3 448 032
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 0,00 0,00

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 3 4

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, на-
правивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська об-
ласть, Попільнянський район, с.Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 
(бухгалтерія у будівлі контори), кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 годи-
ни, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день 
проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер Товари-
ства Гонгало Світлана Петрівна. Документи в електронній формі надають-
ся безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відповідно до умов 
затверджених Наглядовою радою Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (пас-

порт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок: (04137) 5-54-62.

Наглядова Рада ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»
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Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»

(надалі – «Товариство») 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 22 квітня 2016 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2016 року о 12-00 

годині.
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Житомирська об-

ласть, Коростенський район, с. Михайлівка, вул. Заводська, 1 (адмінбудів-
ля, приймальня Голови Правління).

Місцезнаходження Товариства: 11523, Україна, Житомирська область, 
Коростенський район, с. Михайлівка.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 18 квітня 2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Правління за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 

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

розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків 

Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших пра-

вочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє 
схвалення значних та інших правочинів.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 рік

Попередній 
2014 рік

Усього активів 164 655,0 171 459,0
Основні засоби 95 452,0 27 589,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 13 784,0 10 205,0
Сумарна дебіторська заборгованість 44 552,0 54 717,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 208,0 8 369,0
Нерозподілений прибуток -100 639,0 -81 213,0
Власний капітал 37 869,0 57 294,0
Статутний капітал 100 275,0 100 275,0
Довгострокові зобов’язання 119 023,0 102 023,0
Поточні зобов’язання 7 764,0 12 142,0
Чистий прибуток (збиток) -20 524,0 -4 158,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 401 098 949 401 098 949
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 0 0

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 23 94

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, 
направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська 
область, Коростенський район, с. Михайлівка, вул. Заводська, 1 (адмінбу-
дівля, приймальня Голови Правління) кожного робочого дня з 09.00 до 
16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а 
в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління То-
вариства Поляновський Анатолій Іванович. Документи в електронній фор-
мі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відпо-
відно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (пас-

порт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (04142) 6–43–24; 6–43–87.

Наглядова Рада ПрАТ «Бехівський спецкар’єр»

До уваги акціонерів ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРХІМПРОЕКТ», місцезнаходження: 
Україна, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код ЄДРПОУ 00205618

Наглядова рада ПАТ «Укрхімпроект» (надалі – «Товариство») повідом-
ляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбу-
дуться о 10:00 год. 22 квітня 2016 року за адресою: м. Суми, вул. 
Іллінська,13, перший поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 18 квітня 2016 року.

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

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та 
припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014, 2015 роки, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора 
Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний 
стан Товариства у 2014, 2015 роках, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товари-
ства за 2014, 2015 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії Товариства.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансо-
вої звітності) Товариства за 2014, 2015 рік.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльнос-
ті Товариства на 2016 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господар-
ської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках та затвердження розміру 
річних дивідендів.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, 
визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень чле-
нів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

Товариства (тис.грн.)

Найменування показників Значення показників
2013 2014 2015

Усього активів 36457 34017 39648
Основні засоби 17988 17199 16265
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 4095 5440 4560
Сумарна дебіторська заборгованість 10572 8396 16856
Грошові кошти та їх еквіваленти 3364 2181 1237
Нерозподілений прибуток 19300 19288 25393
Власний капітал 24915 25318 31223
Статутний капітал 2877 2877 2877
Довгострокові зобов’язання 3523 3950 -
Поточні зобов’язання 8019 4749 8425
Чистий прибуток (збиток) 2943 403 3783
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1498450 1498450 1498450
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) - _ -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій - _ -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 249 241 229

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за міс-
цем їх проведення 22 квітня 2016 р. з 09:15 до 09:45 год. Для участі у 
Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська,13, перший поверх, 
кабінет 104 у робочі дні з 8:00 до 16:00, а в день проведення Зборів - також у 
місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, є менеджер з персоналу Ткач Алла Володимирівна.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, пода-
ються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, 
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції при-
ймаються у строк до 2 квітня 2016р., а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - до 15 квітня 2016 р.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
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Шановні акціонери 
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ЛЬВІВ»!
(09801546)

Повідомляємо, що 19 квітня 2016 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке 
знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) 
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів»

Порядок денний: 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради 

ПАТ АКБ «Львів» за 2015 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ 

«Львів» за 2015 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

ПАТ АКБ «Львів» за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку 

про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2015 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ »Львів» за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів».
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради 

ПАТ АКБ «Львів».
10. Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
11. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підпи-
сання цивільно-правових договорів або трудових договорів з Головою та 
Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».

13. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного роз-
міщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додат-
кових внесків.

14. Про приватне розміщення акцій.
15. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено роз-

міщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
16. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються по-

вноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватно-
го розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено 
достроково та повністю оплачено).

17. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються по-
вноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.

18. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються по-
вноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

19. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються по-
вноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не 
затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного 
розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені 
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутно-
го капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення 
акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

20. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються по-
вноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має 
переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством 
акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідо-
млення про це в офіційному друкованому органі. 

21. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноважен-
ня отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від ви-
користання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами 
приватного розміщення акцій).

22. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного 
права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.

23. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

24. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які 
реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Реєстрація акціонерів та їх представників розпочнеться 19 квітня 2016 
року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знахо-
диться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах на 24.00 13 квітня 2016 р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством та документ, що посвідчує особу. З проектами документів по порядку 
денному загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» можна буде ознайомити-
ся за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Звер-
татися до співробітників ПАТ АКБ «Львів» (каб. 501) за телефоном: 245-64-83. 

Основні показники фінансово-господарської  
діяльності підприємства 

тис. грн.

Найменування статті

Звітний 
період 

(на 
31.12.2015)

Попередній 
період

(на 
31.12.2014)

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 252 378 154 841
Фінансові активи, що обліковуються за справед-
ливою вартістю через прибуток або збиток - 28 629

Кошти в інших банках 13 355 8 964
Кредити та заборгованість клієнтів 867 029 818 491
Цінні папери в портфелі банку до погашення 104 218 48 265
Інвестиційна нерухомість 24 806 -
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток 2 252 2 071

Відстрочений податковий актив 4 131 4 131
Основні засоби та нематеріальні активи 74 750 52 521
Інші фінансові активи 6 886 807
Інші активи 58 211 36 692
Усього активів 1 408 016 1 155 412

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків 43 758 71 120
Кошти клієнтів 975 205 779 085
Інші залучені кошти 78 793 58 037
Інші фінансові зобов’язання 26 067 2 138
Інші зобов’язання 6 422 4 321
Субординований борг 145 829 104 714
Усього зобов’язань 1 276 074 1 019 415

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 257 870 257 870
Емісійні різниці 230 230
Незареєстрований статутний капітал 15 000 -
Резерви переоцінки 31 239 31 239
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (172 397) (153 342)
Усього власного капіталу 131 942 135 997
Усього зобов’язань та власного капіталу 1 408 016 1 155 412
Чистий прибуток (збиток) (19 055) (2 034)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 529 053 2 458 779
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(тис. шт.) 

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 330 340

* У таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ АКБ «Львів» за 2015 р., остаточні показники підлягають затвер-
дженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків аудитора.

Спостережна рада.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ «АЙДАР ЛІГА»

(код за ЄДРПОУ 23491265, місцезнаходження: 91020, м. Луганськ, 
Руднева, 60) повідомляє, що в публікації про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЙДАР ЛІГА» , опублікованій в 
«Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» №51 від 16.03.2016 року, було припущено технічну помилку у ви-
значенні порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення щодо порядку денного слід читати в наступній редакції
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 
2015 рік.

5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства.
Директор  Слободян Богдан Богданович
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До відома акціонерів ПрАТ СК «Галицька»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГА-

ЛИЦЬКА», що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Василіянок, 22, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
«ГАЛИЦЬКА», які відбудуться 22 квітня 2016 року о 16 годині за адре-
сою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, кімн. 310 (зал 
засідань).

Реєстрація учасників проводиться з 15:00 до 15:55 годин за місцем про-
ведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт) та повноваження представника (для керівників – документ про 
призначення на посаду та витяг із Статуту, у якому визначені повнова-
ження керівника, для інших представників – довіреність на право участі у 
зборах).
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах 

акціонерів згідно з порядком денним:
1. Процедурні питання: затвердження голови та обрання секретаря за-

гальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії, затвердження регла-
менту загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 
2015 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік і прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4.Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту за 2015 рік .
6. Розподіл прибутку за 2015 рік.
7. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень товариства.
9. Вибори членів Наглядової ради товариства.
10. Схвалення значних правочинів, які вчинялися товариством протя-

гом 2015 року та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися товариством протягом періоду до наступних чергових загаль-
них зборів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 309368 297137
Основні засоби 4436 4316
Довгострокові фінансові інвестиції 263042 264985
Запаси 292 241
Сумарна дебіторська заборгованість 10146 10458
Грошові кошти та їх еквіваленти 31951 18071
Нерозподілений прибуток 102688 110548
Власний капітал 268444 276304
Статутний капітал 8500 8500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6247 621
Чистий прибуток (збиток) (7560) 1626
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170000 170000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

112 112

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде 
складено станом на 24 годину 18.04.2016 р. за три робочих дні до дня про-
ведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Матеріали (інформація) щодо порядку денного загальних зборів нада-
ються для ознайомлення акціонерам за адресою: 76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 22, кімн. 304, у робочі дні з 9-00 до 12-00 та під 
час проведення загальних зборів акціонерів.

Посадовою особою ПрАТ СК «Галицька», відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Мислюк Василь Ілліч – комер-
ційний директор.

Наглядова рада ПрАТ СК «Галицька»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ГАЛИЦЬКА»

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «МАРС», код за ЄДРПОУ: 14309379, 

місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 101, повідом-
ляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2016 року, 
початок о 13 год. 00 хв. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 25, 
актовий зал ПАТ «МАРС» (5-й поверх).

Порядок денний:
1. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та осно-

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

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 річних результатів діяльності Товариства, річного зві-
ту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річ-
ної звітності за 2015 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
5. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».
6. Обрання Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».
7. Прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної 

діяльності Товариства згідно КВЕД.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом 2016 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 108 289 96 222
Основні засоби 57 429 49 438
Довгострокові фінансові інвестиції 124 361
Запаси 40 120
Сумарна дебіторська заборгованість 38 965 37 277
Грошові кошти та їх еквіваленти 482 459
Нерозподілений прибуток 98 714 88 751

Власний капітал 101 598 91 754
Статутний капітал 84 84
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6 691 4 468
Чистий прибуток 9 994 5 214
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 427627 8 427627
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 0 0

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

Чисельність працівників на кінець періоду  
(осіб) 70 64

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів – 15 квітня 2016 року. Реєстрація акціонерів 
проводиться 21 квітня 2016 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у За-
гальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу; для уповноважених осіб – паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним 
законодавством України.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01033, Україна, м. 
Київ, вул. Володимирська, 101.

Акціонери можуть ознайомитися з проектами рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів:

- до дати проведення Загальних зборів акціонерів – за місцезнахо-
дженням ПАТ «МАРС»: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101, корпус 2, 
7 поверх у робочі дні з 9.30 до 17.00 години;

- у день проведення Загальних зборів акціонерів – за місцем їх прове-
дення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Лещенко Н.М.

Довідки за тел.: /044/ 289-88-08, факс /044/ 287-51-05.

Наглядова рада ПАТ «МАРС»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАВТОРЕСУРС»

Публічне акціонерне товариство «УКРАВТОРЕСУРС» (Код за ЄДРПОУ 
00426526), що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Короленків-
ська, 4, (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2016 року об  
11 годині 00 хв., за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Короленківська, 
будинок 4, 2-й поверх, оф.11.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, 
о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде 
проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати до-
кумент, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що під-
тверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує 
їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 22 квітня 2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 

Загальних зборах Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту виконавчого органу.

5. Звіт аудитора Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту і висновку ауди-
тора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту аудитора.

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

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, в тому числі – зві-
ту про фінансові результати та балансу.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.
10. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради 

Товариства.
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами наглядової ради Товариства.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його в новій редакції.

15. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про 
попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою:  
м. Київ, вул. Короленківська, будинок 4, 2-й поверх, оф.11. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
вний бухгалтер Кам’янська Наталія Миколаївна.

Довідки за телефоном: 044 287-05-16.
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

Товариства за 2015 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 86 722 86 737
Основні засоби 70 91
Довгострокові фінансові інвестиції 78 -
Запаси 9 2
Сумарна дебіторська заборгованість 634 755
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 74 257 73 877
Власний капітал 86 130 85 750
Статутний капітал 11 518 11 518
Довгострокові зобов’язання - 61
Поточні зобов’язання 592 926
Чистий прибуток (збиток) 82 43 317
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 215 015 2 215 015
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 2

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рокитнян-
ський комбінат хлібопродуктів» (далі – Товариство, місцезнаходження: 
09600, Київська обл., смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222, код ЄДРПОУ 
00951764)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться «21» квітня 2016 року о 13:00 годині за адресою: 
Київська обл., смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 15.04.2016 р.

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

лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2015 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2015 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності 

Товариства у 2015 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків 

та порядку виплати дивідендів.
8. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством протягом року.
10. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчи-

нення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
11. Про відчуження належного Товариству рухомого та нерухомого 

майна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника
Період, станом на 

кінець року
2014 рік 2015 рік

Усього активів 80 197 428761
Основні засоби 1 2223 11755
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1 383 1418

Сумарна дебіторська заборгованість 65 631 156939
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 306
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (22 451) (23874)
Власний капітал (13 861) (15284)
Статутний капітал 4 004 4004
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 94 058 387536
Чистий прибуток (збиток) (1 497) (1423)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 89 97

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів «21» квітня 2016 року з 12:15 до 12:45.

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

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загаль-
них зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: 
09600, Київська обл., Рокитнянський р-н. смт Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 
222, приймальня, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день прове-
дення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних 
зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 
12:15 до 12:55.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Ша-
балтун Інна Григорівна. Додаткову інформацію можливо отримати за теле-
фоном: (04562) 5-12-73.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
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До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ольшаниць-
ке хлібоприймальне підприємство» (далі – Товариство, місцезнаходження: 
09600, Київська обл., Рокитнянський р-н с. Ольшаниця, вул. Привокзальна, 
буд. 3, код ЄДРПОУ 00954550)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться «21» квітня 2016 року об 11:00 годині за адресою: 
Київська обл., смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 15.04.2016 р.

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

лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2015 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2015 році.
5. Звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки діяльності Товари-

ства у 2015 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків 

та порядку виплати дивідендів.
8. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством протягом року.
10. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчи-

нення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
11. Про відчуження належного Товариству рухомого та нерухомого 

майна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника
Період, станом 
на кінець року

2014 рік 2015 рік
Усього активів 20 061 20371
Основні засоби -
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси -

Сумарна дебіторська заборгованість 20 044 20356
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (14 723) (14676)
Власний капітал (8921) (8874)
Статутний капітал 4 879 4879
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов’язання 28982 29245
Чистий прибуток (збиток) (173) 48
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

- 1

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів «21» квітня 2016 року з 10:15 до 10:45.

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

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загаль-
них зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: 
09600, Київська обл., Рокитнянський р-н. смт Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 
222, приймальня, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день прове-
дення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних 
зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 
10:15 до 10:55.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Ри-
сак Лідія Василівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефо-
ном: (04562) 6-14-15.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОЛЬШАНИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

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

00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 63) пові-
домляє, що на вимогу акціонера, порядок денний чергових Загаль-
них Зборів акціонерів, що відбудуться 31 березня 2016 року, по-
чаток о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, 
І поверх (конференц-зал), доповнено таким питанням порядку 
денного:

Питання порядку денного №6:
6. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування, в тому числі кумулятивного голосування.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах акціонерів – 25.03.2016 року.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайо-

митись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням То-
вариства 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 Загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Сиротюк Ю.В. (секретар корпора-
тивний). Контактний телефон: (044) 496-87-77.

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

Наглядова рада ПАТ «ФАРМАК»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАРМАК»

Публічне акціонерне товариство Київське автотранспортне підприєм-
ство «Укрпродконтракт» повідомляє, що в номері газети «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52(2306) від 
17.03.2016 було розміщене повідомлення про виникнення особливої ін-
формації з помилками

Виправлена інформація:
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Київ-
ське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415608
3. Місцезнаходження: 02068, м. Київ, Ревуцького, 56

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-95-97, 569-95-99
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ilta.ua/ru/centers/revyckogo/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової Ради ПАТ «КАТП «Укрпродконтракт» 

(протокол № 15-03/2016 від 15.03.2016р.) звільнено з посади Голови прав-
ління Товариства Марченко Олексія Васильовича (паспорт СН № 261752, 
виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 13.09.1996) з 
17.03.2016р., який перебував на обраній посаді 5 років. Часткою в статут-

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ» 
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1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕБЛІ» 56
2. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІГРАФКНИГА»
49

3. ПРАТ АГРО ПАРТНЕР 47
4. ПАТ АГРОБУД-1 60
5. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 36
6. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 22
7. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 66
8. ПАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 55
9. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 30
10. ПРАТ АЛБЕ-ГРУП 15
11. ПАТ АЛЬБАТРОС 36
12. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 63
13. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 18
14. ПРАТ АРТЕМІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 19
15. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» 9
16. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА» 8
17. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 22
18. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 65

19. ПРАТ БІАРС 10
20. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 56
21. ПАТ БІО МЕД СКЛО 54
22. ПАТ БОРЕКС 43
23. ПАТ БОРИСПІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
57

24. ПРАТ БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 52
25. ПРАТ БРАВО ТДМ 52
26. ПАТ БТА БАНК 55
27. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16543
24

28. ПРАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» 12
29. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 57
30. ПАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 21
31. ПАТ ГРАВІТОН 64
32. ПАТ ДАВИДІВ 38
33. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 17
34. ПРАТ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 50
35. ПАТ ДІАМАНТБАНК 9

ному капiталi не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення Наглядової Ради ПАТ «КАТП «Укрпродконтракт» 
(протокол № 15-03/2016 від 15.03.2016р.) обрано на посаду Голови правлін-
ня Товариства Шрамко Ігоря Леонідовича (паспорт НС 133598, виданий Зо-
лотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 19.10.1996). Дата на-
буття повноважень 18.03.2016р., строком на 3 роки. Посада, яку Шрамко І.Л. 
обіймав протягом останніх п’яти років – Заступник генерального директора 

з продажу ТОВ «Ілта». Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління  Марченко Олексiй Васильович 

Шановний акціонер ПАТ «ОЗРСВ» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУ-

БЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», код за ЄДРПОУ 05748890, 
місцезнаходження: 65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21 (далі - Товари-
ство), які відбудуться 20 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: 65005,  
м.Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, приміщення заводоуправління, кабі-
нет № 309. Реєстрація учасників загальних зборів з 10.00 до 10.50 у день 
та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам То-
вариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (пас-
порт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та до-
кумент, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних 
зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — станом на 24 годину 14 квітня 2016 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 
1. Припинення повноважень складу лічильної комісії та обрання нового 

складу лічильної комісії.
2. Призначення головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - гос-

подарської діяльності Товариства у 2015 році та його
затвердження.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу То-

вариства за 2015 рік та його затвердження.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його 

затвердження.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством. Про порядок покриття
збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. 

Затвердження планового нормативу відрахування з чистого 
прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами ді-

яльності у 2016 році.
10. Затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств 

Товариства за 2015 рік.
11. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління прийнятих 

ними у період між загальними зборами Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у 

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

13. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Това-
риства шляхом викладення їх у новій редакції.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради Товариства.

15. Обрання членів наглядової ради Товариств. 
16. Затвердження умов цівільно-правових договорів,що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи,яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товари-
ства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про про-
ведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 
65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, приміщення заводоуправління, 
кабінет № 303. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — корпоративний секретар Товариства Бєланова Олена Воло-
димирівна. Довідки за телефоном (048) 7965159.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника Звітний  
2015 рік

Попередній 
2014 рік

Усього активів 47390 49178
Основні засоби 35284 38295
Довгострокові фінансові інвестиції 758 748
Запаси 8039 4840
Сумарна дебіторська заборгованість 3098 4838
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 11
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)
Власний капітал 42621 43692
Статутний капітал 35561 35561
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 4769 5486
Чистий прибуток (збиток) - 1071 -1782
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5926672 5926672
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

72 72

Правління Товариства

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
36. ПРАТ ДІГ 39
37. ПРАТ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ 58
38. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11255
27

39. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 63
40. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 14
41. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 63
42. ПАТ ЕНЕРГІЯ-7 58
43. ПРАТ ЖИТИЧІ 25
44. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 26
45. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 12
46. ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 33
47. ПАТ ЗАВОД СЕГМЕНТ 32
48. ПАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 34
49. ПАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 19
50. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ 

КОМБІНАТ
26

51. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 23
52. ПАТ ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 59
53. ПАТ ІВП ВНІПІТРАНСГАЗ 49
54. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 41
55. ПРАТ КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 46
56. ПРАТ КАНЬЙОН 15
57. ПРАТ КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ 40
58. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 61
59. ПАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 19
60. ПАТ КАХОВСЬКЕ САТП-2107 42
61. ПРАТ КВІТИ КРЕМЕНЧУКА 50
62. ПАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 44
63. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРПРОДКОНТРАКТ»
69

64. ПАТ КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ТЕКСТЕМП»

59

65. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 35
66. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 32
67. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОБУДАВТОСЕРВІС»
32

68. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ 
МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ»

36

69. ПАТ КОМПАНІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

37

70. ПРАТ КОМПАНІЯ «АЙДАР ЛІГА» 66
71. ПРАТ КОМУНАЛЬНИК 42
72. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
31

73. ПРАТ КРИМ-93 47
74. ПАТ КРІСТАЛІСТ 54
75. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 11
76. ТОВ КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» 45
77. ПАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 40
78. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ» 7
79. ПРАТ ЛИТЕР 41
80. ПРАТ ЛУНАПАК 34
81. ПАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 20
82. ПАТ МАРС 67
83. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ» 23
84. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД
20

85. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 28
86. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ «УРГА»
35

87. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ 46
88. ПРАТ МІОРИТМ 7
89. ПРАТ МЛЗ 39
90. ПРАТ МУЛЬТІФАРМА 52
91. ПРАТ НАСОСМАШ 33
92. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«РАДІЙ»
63

93. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 53
94. ПАТ НІТОР 30
95. ПРАТ НОВАТОР 47

96. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ 
ВЕРСТАТІВ

70

97. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №42

38

98. ПРАТ ОЛЬШАНИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

69

99. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 5
100. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
38

101. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 51
102. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 37 34
103. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13242
52

104. ПРАТ ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 15
105. ПРАТ ПОДІЛ 6
106. ПАТ ПОЛЮС 27
107. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 64
108. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 28
109. ПРАТ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» 52
110. ПРАТ РОДИНА 37
111. ПАТ РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 68
112. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 8
113. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 24
114. ПРАТ СОФРАХІМ 43
115. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №241
11

116. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

25

117. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 48
118. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ» 17
119. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНИ»
61

120. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА» 67
121. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН-ПОЛІС» 42
122. ПРАТ СТРІЛЕЦЬ АТ 53
123. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 31
124. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 23
125. ПРАТ ТУРБОТА 53
126. ПАТ УКРАВТОРЕСУРС 68
127. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРГАЗПРОЕКТ»

44

128. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КЛІРИНГОВИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ

43

129. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ 
ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ

24

130. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

29

131. ПРАТ УКРЕЛЕКТРОНБУД 13
132. ПАТ УКРМАШ -КОНВЕРСІЯ 47
133. ПАТ УКРМЕДТЕХ 6
134. ПРАТ УКРТОРГБУД 27
135. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 65
136. ПАТ ФАРМАК 69
137. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА ВІОЛА 18
138. ПАТ ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 29
139. ПРАТ ФОРУМ-АВТОСЕРВІС 16
140. ПАТ ХЕРСОНВОДСТРОЙ 25
141. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 62
142. ПАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 13
143. ПРАТ ЧЕРВОНИЙ МАК 46
144. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17462
26

145. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 60
146. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 10
147. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 51
148. ПАТ ЮЖЕНЕРГОБУД 27
149. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 14
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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 — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

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

   
  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 № 16063
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
17.03.2016 р. 


