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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«22» березня 2016  м. Київ  № 321

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
від 13 березня 2015 року № 
321

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03.03.2015 №282 «Реко-
мендації щодо запобігання порушень прав інвесторів та 
вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні про-
фесійної діяльності на території проведення антитеро-
ристичної операції та тимчасово окупованій території» 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРВАРД-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 
38263888) з Переліку учасників фондового ринку на те-
риторії АТО та тимчасово окупованій території, затвер-

дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 13 березня 2015 року № 321 у 
зв’язку з анулюванням ліцензій на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами на підставі постанови про накла-
дання санкцій за правопорушення на ринку цінних 
паперів від 02.12.2015 №526-СХ-6-Т.

2. Вважати такими, що втратив чинність рядок №17 
Переліку учасників фондового ринку на території АТО та 
тимчасово окупованій території, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 13 березня 2015 року № 321.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж забезпечити повідо-
млення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ФОРВАРД-ФІНАНС» про прийняте рішення.

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

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР Д.Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 321–325 від 22.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 332 від 22.03.2016 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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 25 березня 2016 р. 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«22» березня 2016  м. Київ  № 322

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «К2 ІНВЕСТ», код за 
ЄДРПОУ 33884580

За підсумками розгляду заяви від 21.12.2015 №107 та 
документів, поданих заявником до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окре-
мих видів професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі 
дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 01.06.2013 за № 854/23386, Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1.  Видати з 20.07.2016 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2 ІНВЕСТ» (03118, м. Київ, 
проспект Червонозоряний, будинок 150-Д, код за 
ЄДРПОУ 33884580) ліцензії на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності; ди-
лерської діяльності.

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) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«22» березня 2016р.  м. Київ  № 323

Щодо анулювання ліцензійна 
провадження професійноїді-
яльності на фондовому ринку 
ТОВ «ПРОФІТ-КАПІТАЛ» код за 
ЄДРПОУ 36086260

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону Укра-

їни «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме брокерської діяльності серії АВ 
№581164 від 11.04.2011, дилерської діяльності серії АВ 
№581165 від 11.04.2011, видані на підставі рішення Комі-
сії від 11.04.2011 №342 ТОВ «ПРОФІТ-КАПІТАЛ» (01010, 
м. Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 11-Б; код за 
ЄДРПОУ 36086260), відповідно до підпункту 1 пункту 1 
розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання лі-
цензій.

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) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

«22» березня 2016  м. Київ № 324

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, а 
саме діяльності із зберігання 
активів інститутів спільного ін-
вестування ТОВ «ЦЕНТРАЛЬ-
НО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ» 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(із змінами) (далі – Порядок), 
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Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спіль-
ного інвестування серії АЕ № 286876 від 13.05.2014, ви-
дану на підставі рішення Комісії від 01.10.2013 № 2184 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (міс-
цезнаходження: 83086, м. Донецьк, вул. Артема, буди-
нок 51 А; код за ЄДРПОУ 32547714), на підставі заяви 
про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 пунк-
ту 1 розділу ІV Порядку.

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 виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«22» березня 2016 р.  м. Київ  №325

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

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Полтавтрансбуд» до Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – 
Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку відповідно до Ліцензій-
них умов провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (зі змінами), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати 23.04.2016 року Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Пол-

тавтрансбуд» (36022, місто Полтава, вул. Старий Поділ, 
будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 
34204745) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами) у зв’язку із закінченням 22.04.2016 року строку 
дії попередньо виданої ліцензії серії АВ)№) 581160.

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.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.03.2016  м. Київ  № 332

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами «ЗНВПІФ 
«Лайф Сайенс» ТОВ КУА «Хол-
динг Груп» на будь-якій фондо-
вій 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

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 23.03.2016 торгівлю цінними паперами 

«ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» ТОВ КУА «Холдинг Груп» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 35141110) на будь-
якій фондовій біржі на термін до 21.10.2016 року.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), ПАТ «Роз-
рахунковий центр з обслуговування договорів на фінан-
сових ринках» (ідентифікаційний код юридичної особи 
35917889) забезпечити розблокування цінних паперів 
«ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» ТОВ КУА «Холдинг Груп» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 35141110), що забло-
ковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах).

3. Депозитарним установам заборонити здійснювати 
операції блокування прав на цінні папери «ЗНВПІФ 
«Лайф Сайенс» ТОВ КУА «Холдинг Груп» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 35141110), для укладення 
договорів на фондових біржах з моменту отримання ін-
формації про це рішення від ПАТ «Національний депози-
тарій України».

4. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711), 
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ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 35917889) забезпечити можливість виконання (достро-
кового виконання) біржових контрактів, укладених станом 
на дату, зазначену в п. 1 цього рішення, протягом трьох ро-
бочих днів з моменту отримання даного рішення.

5. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів «ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» ТОВ 
КУА «Холдинг Груп» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35141110) відповідно до правил біржі.

6. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
довести до відома депозитарних установ, що здійснюють 
облік прав власності на цінні папери «ЗНВПІФ «Лайф 
Сайенс» ТОВ КУА «Холдинг Груп» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 35141110), дане рішення.

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

8. 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.

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» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 35917889).

11. 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).

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.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

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, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ АСТРОН» (84301, Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, б. 10, 
кім, 72, код за ЄДРПОУ: 30399615) на зупинення обігу 
акцій у зв’язку з ліквідацією, зупининено обіг ак-
цій ПрАТ «ІНВЕСТИЦІйНИй ДІМ АСТРОН» - розпоря-
дження № 62-КФ–З від 22 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, що діє на  підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за №822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відпо-
відно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридич-

них осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань №21679585 від 09.02.2016 р. та Повідомлен-
ня Державного реєстратора від 21.10.2015 року №б/н 
про проведення державної реєстрації припинення юри-
дичної особи ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АВІАКОМПАНІЯ «А.Т.І.» (код за ЄДРПОУ: 
22961527, 01133, м. Київ, бульвар. Л. Українки, буд. 26),  
у зв’язку з визнанням його банкрутом, скасовано реє-
страцію випуску акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ «А.Т.І.» (код за 
ЄДРПОУ; 22961527). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АВІАКОМПАНІЯ «А.Т.І.» (код за ЄДРПОУ: 22961527) від 
20.12.2000 року №702/10/1/00, видане Територіальним 
управлінням Державної  комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку у м. Києві та Київській області, анульова-
но – розпорядження № 64-КФ-С–А від 18 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 Арбітражним керуючим - Ліквідатором ПрАТ «Ре-
зервні інвестиції» (код за ЄДРПОУ: 31086198, 04050, 
м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 33-37) Бандолою О.О. на 
скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Резервні ін-
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вестиції» у зв’язку із ліквідацією, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Резервні інвестиції». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Резервні інвестиції» від 
14 березня 2001 року №124/1/01,  видане 15 липня 
2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 65-КФ-С–А 
від 22 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, на підставі пункту 2 глави 1 Розді-
лу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014 року за №171/24949 (зі зміна-
ми та доповненнями), та відповідно до документів, нада-
них ТОВ «Столиця», 01103, м. Київ, вул. Професора Під-
висоцького, 6-В, прим. 64, код за ЄДРПОУ: 32248073, на 
реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та 
скасування реєстрації випуску облігацій серії АІ, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій серії АІ ТОВ «Столи-
ця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облі-
гацій серії АІ ТОВ «Столиця» від 31 жовтня 2014 року 
№206/2/2014-Т, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 62- КФ-СТ–О від 23 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. 11 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 ВАТ  «Промтехмонтаж – 2» (03037, 
м. Київ, вул. М.Кривоноса, 19-А, код за ЄДРПОУ: 01414034) 
на зупинення обігу акцій ВАТ «Промтехмонтаж – 2» у 
зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг акцій ВАТ «Промтех-
монтаж – 2» - розпорядження № 61-КФ–З від 22 бе-
резня 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. 8 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), відповідно до повідомлення 
державного реєстратора щодо проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації № 05-10-22/772 від 10.03.2016, 
що отримано від державного реєстратора юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району 
реєстраційної служби Головного територіального управ-
ління юстиції у місті Києві, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ  «ДАТАС»  (код за ЄДРПОУ:  32245800). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ДАТАС» (код за 
ЄДРПОУ:  32245800) від 25.02.2003 року №54/10/1/2003, 
видане Територіальним управлінням  Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження № 66-КФ-С–А 
від 22 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, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ПАТ «Концерн Хліб-
пром», код за ЄДРПОУ: 05511001, 79035, м. Львів, вул. 
Хлібна, 2 на скасування реєстрації випуску облігацій се-
рії Е у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано  реє-
страцію випуску облігацій ПАТ «Концерн Хлібпром» се-
рії Е. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «Концерн Хлібпром» серії Е від 14.02.2011 року 
№  27/2/11, видане 09.07.2011 року Державною  комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 63-КФ-С–О від 23 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, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «ОДЕСАХІМОПТТОРГ» (65012, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, буд. 2-Б, код за ЄДРПОУ: 01882503) на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства в ТОВ «ОДЕСАХІМОПТ-
ТОРГ», скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ОДЕ-
САХІМОПТТОРГ». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «ОДЕСАХІМОПТТОРГ» від 08.09.2010 
№26/15/1/10, видане 20.06.2011 Одеським територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 67-КФ-С–А від 23 березня 2016 року.

24.03.2016 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.
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(код 20264089; м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14)
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерного товариства, 

які відбудуться 27 квітня 2016 року о 12.00 за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Леніна, 14, к. 32.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 27 квітня 2016 року за ука-
заною адресою з 11.00 до 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 21 квітня 2016 року. 

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА.
2. Звіт наглядової ради ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 

2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт генерального директора ТОВАРИСТВА за результатами діяль-

ності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2015 рік.
5. Про порядок покриття збитків ТОВАРИСТВА за 2015 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом затвердження 

його у новій редакції.
7. Про скасування Положень, раніше затверджених загальними збора-

ми акціонерів ТОВАРИСТВА.
8. Про затвердження Положення про наглядову раду ТОВАРИСТВА.
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради ТОВАРИ-

СТВА.
10. Про обрання членів наглядової ради ТОВАРИСТВА, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встанов-
лення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами наглядової ради ТОВАРИСТВА.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів ак-
ціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості, та надання Генеральному директору дозволу на укладення таких 
правочинів.

12. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність, та надання Генеральному директору дозволу на укладення таких 
правочинів.

Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціоне-
рів — паспорт та відповідну довіреність.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
товариства (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, кімната № 1) у робочі дні 
з 15.00 до 17.00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: Пахомов Р.В., тел. (056)745-97-75.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

станом на 31.12.2015 року (тис.грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів 17234 38300
Основні засоби, нематеріальні активи 3087 3637
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 23 35
Сумарна дебіторська заборгованість 11395 34450
Грошові кошти та їх еквіваленти 181 178
Нерозподілений прибуток -60686 -10898
Власний капітал -59856 -10068
Статутний капітал 801 801
Довгострокові зобов’язання 60221 33644
Поточні зобов’язання 16869 14724
Чистий прибуток (збиток) -49788 -21361
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80096 80096
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 134 129

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Генеральний директор ___________________         Р.В. Пахомов
М.П.                24 березня 2016 року 

(дата)

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ»

Місцезнаходження Товариства: 23223, Вінницька область, Вінницький 
район, село Зарванці, вул. Акціонерна, 9.

Загальні збори відбудуться 27 квітня 2016 р. о 13 годині за місцезнахо-
дженням Товариства: 23222, Вінницька область, Вінницький район, 
село Зарванці, вул. Акціонерна, буд. 9, в кімнаті №2 другого поверху 
адмінкорпусу. 

Реєстрація акціонерів почнеться о 12 год. і закінчиться о 12 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах 21.04.2016 р.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підго-

товки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №2 
другого поверху адміністративного корпусу Товариства, в робочі дні тижня з 
9 до 12 години та за наявності паспорта, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до за-
гальних зборів, є Голова правління Сігнаєвський Юрій Миколайович. Для 
реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера - 
паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства. 
Зміни щодо питань, включених до порядку денного, та проектів рішень із 
запропонованих питань можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. 

Телефон для довідок: 0980241696, 0682094125. 
Перелік питань, що виносяться на голосування :

1. Обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, затвердження регламенту роботи Зборів.

2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2015р. 

3. Звіт Наглядової ради про діяльність та стан Товариства. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора про діяльність Товариства в 2015р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 

5. Затвердження висновків Ревізора щодо річного звіту Товариства за 
2015 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 

2015 рік.
8. Про затвердження вчинених значних правочинів та попереднє схва-

лення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
10. Про хід виконання та завершення робіт по правовому оформленню 

земель колективної власності.
11. Про реалізацію нерухомого майна, інших основних засобів Товари-

ства, та зміну цільового призначення земель в разі їх відчуження.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1852,7 1673,8
Основні засоби 1100,0 1170,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси, готова продукція 723,2 497,8
Сумарна дебіторська заборгованість 27,8 4,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,7 1,4
Власний капітал 740,1 735,9
Статутний капітал 682,6 682,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 47,1 (33,3)
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 382,9 288,6
Чистий прибуток (збиток) 84,6 5,1
Кількість власних акцій, викуплених протягом року 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

УВАГА: Згідно вимог пункту 10 розділу VІ закону України «Про депо-
зитарну систему України» власники цінних паперів, які не уклали договір 
з Депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені та за власний рахунок, не мають права голосу на за-
гальних зборах акціонерів. З питань укладення договору звертатися до кон-
тактної особи: Маціва Юрія Михайловича, начальника відділу депозитарно-
го обслуговування клієнтів ПАТ КБ«ХРЕЩАТИК», тел.: (044)537-74-79, за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕВІЗІйНА СЛУжбА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРГАЧІВСЬКА РАйАГРОХІМІЯ»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88 ,
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «29» квітня 2016 року о 16-00 за адресою: м. Харків, 
пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП 
«Держпром»(вхід через перший або другий під'їзд). Реєстрація осіб, 
що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем прове-
дення зборів за адресою, вказаною вище, «29» квітня 2016 року з 15-30 до 
15-45. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 25 квітня 2016р.

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

1. Обрання Лічильної комісії зборів. 2. Обрання Секретаря зборів.  
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік. 4. Звіт Ре-
візійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії. 5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради. 6.Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора. 7. Затвердження річного звіту Това-
риства за 2015 рік. 8. Розподіл прибутків і збитків за результатами діяль-
ності Товариства за 2015 рік. 9. Затвердження значних правочинів 
укладених Товариством з моменту попередніх зборів. 10. Попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вар-
тості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.  
11. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів На-
глядової ради. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 13. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради. 14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання 
членів Ревізійної комісії. 15. Затвердження умов цивільно-правових дого-
ворів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. 
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-
нами Ревізійної комісії. 17. Про внесення змін до статуту Товариства.

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

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати 
проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Григорівське шосе, 
буд.88, 4-ий поверх, к. 403, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до  
16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14-00 годин). Документи на-
даються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів — також у місці їх проведення за адресою: 
м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП 
«Держпром». За місцем проведення зборів документі надаються для 
ознайомлення з 15-30 до 16-00. Документи надаються для ознайомлення 
та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Ге-
неральний директор Івіна Велта Володимирівна.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 30299 20913
Основні засоби 1652 10067
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8946 7325
Сумарна дебіторська заборгованість 18284 2141
Грошові кошти та їх еквіваленти 1216 779
Нерозподілений прибуток 245 -2142
Власний капітал 4616 2203
Статутний капітал 942 942
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 25683 18710
Чистий прибуток (збиток) 2413 529
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 769 488 3 769 488
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)

75 68

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

тел. (57) 752-28-03

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«ІНТЕРВИбУХПРОМ»

Наглядова рада ПрАТ «ІВП» (місцезнаходження: Полтавська область, 
м. Комсомольськ, вул. Будівельників, б. 16, код за ЄДРПОУ 31385850) по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 
2016 року, о 14:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Комсомольськ, 
вул. Будівельників, 16, кімната для переговорів.

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів 
акціонерів: 28 квітня з 13:30 до 13:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 22 квітня 2016 року. 

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загаль-

них зборів акціонерів ПрАТ «ІВП».
2. Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду Звіту Директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році та прийнят-

тя рішення про схвалення (попереднє схвалення) значних правочинів та 
правочинів щодо яких є заінтересованість, які укладаються Товариством у 
поточному році.

8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ІВП» та затвердження його у 
новій редакції.

9. Про внесення змін до внутрішніх Положень ПрАТ «ІВП» та затвер-
дження їх в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами Наглядової ради.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного загальних зборів. Пропозиції до порядку денного загаль-
них зборів акціонерів подаються в письмовій формі у порядку визначеному 
Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до дати 
проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за 
зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, або за звер-
ненням до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням відокремленого 
структурного підрозділу, а саме: Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 
203, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП» 

(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 160 998 160 306
Основні засоби 39 443 45 270
Довгострокові фінансові інвестиції 26 204 29 801
Запаси 21 739 23 508
Сумарна дебіторська заборгованість 57 818 49 015
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 1 433
Нерозподілений прибуток (264 373) (137 850)
Власний капітал (253 707) (127 184)
Статутний капітал 10 666 10 666
Довгострокові зобов'язання 311 654 206 923
Поточні зобов'язання 103 051 80 567
Чистий прибуток (збиток) (126 523) (125 575)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 106 660 106 660
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 271 301
Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 

особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтвер-
джує їх повноваження на участь у загальних зборах акціонерів.

Телефон для довідок: (056) 404-95-84
Голова Наглядової ради  Носов В.М.
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Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства 

«ЄВРАЗ — ДНІПРОПЕТРОВСЬКИй МЕТАЛУРГІйНИй ЗАВОД 
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»!

(Код за ЄДРПОУ: 05393056)
Місцезнаходження: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВ-
РАЗ — ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВ-
СЬКОГО», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, 
вул. Маяковського, 3 (надалі — «Товариство») повідомляє про скликання 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збо-
ри»).

Дата проведення Загальних зборів — «28» квітня 2016 року. 
Загальні збори проходитимуть у приміщенні клубу (актова зала) за 

адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах Товариства — 22 квітня 2016 року (станом на 24.00 ).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводити-

меться з 07 год. 45 хв. до 08 год. 45 хв. за вищевказаною адресою про-
ведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 09 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИй:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерально-

го директора Товариства. 
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів На-

глядової ради Товариства. 
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-

зійної комісії Товариства. 
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне.
12. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів То-

вариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію 
Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну 
політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.

15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВ-
РАЗ ДМЗ».

17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВ-
РАЗ ДМЗ».

18. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВ-
РАЗ ДМЗ». 

19. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику 
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

20. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВ-
РАЗ ДМЗ».

21. Про прийняття рішення про обрання Генерального директора То-
вариства ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

22. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового догово-
ру з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Гене-
ральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

23. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

24. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

25. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

26. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної 
комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

27. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» протягом одного року з дня проведення Загаль-
них зборів.

28. Про схвалення значних правочинів.
29. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які го-

лосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну 
типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних 
правочинів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам пра-
во ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «ЄВРАЗ — 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» 
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, будинок головної кон-
тори, офіс № 13 щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загаль-
них зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за по-
рядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповно-
важена особа Товариства Конєвцева Наталія Олександрівна 
(тел.: 056 794-86-71). З питань порядку денного та організаційних питань 
проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої 
особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціо-
нерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства. 

УВАГА! Згідно п.10 Перехідних положень Закону України «Про де-
позитарну систему» від 06.07.2012 № 5178-VI:

«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом де-
позитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ-
них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого влас-
ника (які дають право на участь в органах емітента) не враховують-
ся при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою про-
тягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРАЗ — ДНІПРОПЕТРОВСЬКИй МЕТАЛУРГІйНИй ЗАВОД 
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (тис.грн.) 

Найменування показника період
звітний 

2015
Попередній

2014
Усього активів 3 534 965 3 264 345
Основні засоби 1 661 900 1 725 206
Довгострокові фінансові інвестиції 5 199 6 414
Запаси 390 973 415 245
Сумарна дебіторська заборгованість 862 946 886 726
Грошові кошти та їх еквіваленти 413 772 52 826
Нерозподілений прибуток -6 017 841 -4 872 121
Власний капітал -5 442 831 -4 297 531
Статутний капітал 574 994 574 994
Довгострокові зобов’язання 528 003 452 071
Поточні зобов’язання 8 449 793 7 109 805
Чистий прибуток (збиток) -1 091 965 -2 626 462
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 299 161 433 2 298 597 399
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук) 

807 716 1 551 721

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

218 404

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

5 147 5 398

*Наведені вище основні показники фінансово-господарської діяль-
ності можуть бути скориговані при розгляді питань порядку денного 
Загальними зборами акціонерів з урахуванням аудиторського висновку 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ — ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

Наглядова рада Товариства

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРАЗ — ДНІПРОПЕТРОВСЬКИй МЕТАЛУРГІйНИй ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
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Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства 

«ЄВРАЗ бАГЛІйКОКС»!
(Код за ЄДРПОУ: 05393079)

Місцезнаходження: Україна, м. Дніпродзержинськ, 
вул. ім. В.В. Щербицького, 1

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВ-
РАЗ БАГЛІЙКОКС», що знаходиться за адресою: 51909, м. Дніпродзер-
жинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 (надалі — «Товариство») повідом-
ляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі — «Загальні збори»). 

Дата проведення Загальних зборів — «28» квітня 2016 року. 
Загальні збори проходитимуть у приміщенні клубу (актова зала) за 

адресою: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 А.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах Товариства — 22 квітня 2016 року (станом на 24.00 ).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводити-

меться з 16 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. за вищевказаною адресою про-
ведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 17 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерально-

го директора Товариства. 
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів На-

глядової ради Товариства. 
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-

зійної комісії Товариства. 
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне.
12. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів То-

вариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію 
Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну 
політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.

15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВ-
РАЗ ЮЖКОКС».

17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВ-
РАЗ ЮЖКОКС».

18. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВ-
РАЗ ЮЖКОКС».

19. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику 
ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

20. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВ-
РАЗ ЮЖКОКС».

21. Про прийняття рішення про обрання Генерального директора То-
вариства ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

22. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового догово-
ру з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Гене-
ральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

23. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 
ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

24. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

25. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

26. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної 
комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

27. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборів.

28. Про схвалення значних правочинів.
29. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які го-

лосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну 
типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних 
правочинів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам пра-
во ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «ЄВРАЗ БА-
ГЛІЙКОКС» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького,1, 
будинок головної контори, офіс № 222 щоденно (крім суботи та неділі) з 
08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в 
день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими документами, є уповноважена особа Товариства Погорєлова Та-
їсія Василівна (тел.: 0569-56-52-72). З питань порядку денного та органі-
заційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної 
уповноваженої особи. 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціо-
нерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства. 

УВАГА! Згідно п.10 Перехідних положень Закону України «Про де-
позитарну систему» від 06.07.2012 № 5178-VI:

«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом де-
позитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ-
них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого влас-
ника (які дають право на участь в органах емітента) не враховують-
ся при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою про-
тягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах.»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ бАГЛІйКОКС» 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ЄВРАЗ бАГЛІйКОКС» (тис. грн.) *

Найменування показника Період
звітний
2015 р

попередній
2014 р

Усього активів 1 596 500 1 097 888
Основні засоби 423 071 452 912
Запаси 144 941 192 071
Сумарна дебіторська заборгованість 917 495 318 316
Грошові кошти та їх еквіваленти 776 73
Нерозподілений прибуток 476 133 262 936
Власний капітал 651 885 434 854
Резервний капітал 3 834 -
Статутний капітал 171 918 171 918
Довгострокові зобов’язання 143 429 119 911
Поточні зобов’язання 801 186 543 123
Чистий прибуток (збиток) 231 278 97 244
Сукупний дохід 217 031 76 685
Середньорічна кількість акцій (шт.) 687 669 396 687 477 933
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

80 000 500 000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

17 000 100 000

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1288 1363

*Наведені вище основні показники фінансово-господарської ді-
яльності можуть бути скориговані при розгляді питань порядку 
денного Загальними зборами акціонерів з урахуванням аудитор-
ського висновку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВ-
РАЗ БАГЛІЙКОКС».

Наглядова рада Товариства

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРАЗ бАГЛІйКОКС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 25 березня 2016 р. 
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Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства 

«ЄВРАЗ СУХА бАЛКА»! 
(Код за ЄДРПОУ: 00191329)

Місцезнаходження:  
Україна, 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий 
Ріг, вул. Конституційна, 5 (надалі — «Товариство») повідомляє про 
скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — 
«Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів — «29» квітня 2016 року. 
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні адміністративно-

побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 
50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна,11.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах Товариства — 25 квітня 2016 року (станом на 24.00 ).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводити-
меться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою 
проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів о 11 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИй:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 

2015 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Генераль-

ного директора Товариства. 
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів На-

глядової ради Товариства. 
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів 

Ревізійної комісії Товариства. 
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного 

на приватне.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затверджен-

ня його в новій редакції.
13. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів То-

вариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію 
Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну 
політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.

14. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

15. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВ-
РАЗ СУХА БАЛКА».

16. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВ-
РАЗ СУХА БАЛКА».

17. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». 

18. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

19. Про затвердження Кодексу корпоративного управління 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

20. Про прийняття рішення про обрання Генерального Директора 
Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

21. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового до-
говору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового 
договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

22. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

24. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

25. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповно-

важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

26. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» протягом одного року з дня про-
ведення Загальних зборів.

27. Про схвалення значних правочинів.
28. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які 

голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про 
зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення 
значних правочинів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціоне-
рам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні 
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Кро-
пивницького, 5, (офіс №107) щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день про-
ведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідаль-
ною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами, є уповноважена особа Товариства Гринь Наталя 
Володимирівна (тел.: 056  404 25 72)З питань порядку денного та ор-
ганізаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до за-
значеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чин-
ного законодавства. 

УВАГА! Згідно п.10 Перехідних положень Закону України «Про 
депозитарну систему» від 06.07.2012 № 5178-VI:

«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з 
дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив пере-
каз 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 органах емітента) не 
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в орга-
нах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитар-
ною установою протягом одного робочого дня після укладення влас-
ником цінних паперів з депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунка в цінних паперах.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА бАЛКА» (тис. грн.)

Найменування показника період
 Звітний 

2015
Попередній 

2014
Усього активів 7 525 218 5 236 692
Основні засоби 1 065 291 998 090
Довгострокові фінансові інвестиції 22 22
Запаси 82 818 185 328
Сумарна дебіторська заборгованість 1 692 599 2 857 311
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 507 6 828
Нерозподілений прибуток 3 179 079 3 711 872
Власний капітал 3 231 415 3 764 208
Статутний капітал 41 869 41 869
Довгострокові зобов’язання 542 821 379 206
Поточні зобов’язання 3 750 982 1 093 278
Чистий прибуток (збиток) -504 761 892 266
Середньорічна кількість акцій (шт.) 837 387 427 827 387 484
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 

315 105

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0,0945 0,0315

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 718 4 086

* Наведено попередні фінансові показники, які  можуть бути ско-
риговані при розгляді питань порядку денного Загальними зборами 
акціонерів з урахуванням аудиторського висновку ПАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА»

Наглядова Рада
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА бАЛКА » 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРАЗ СУХА бАЛКА»
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(надалі — «Товариство»)
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які 

відбудуться 27 квітня 2016 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Київ-
ська область, м. Обухів, вул. Промислова, 1 (актова зала).

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись з 13 години 
30 хвилин до 14 години 00 хвилин за адресою: Київська область, м. Обухів, 
вул. Промислова, 1 (актова зала). 

Для реєстрації при собі мати: акціонерам — паспорт, для представників 
акціонерів — паспорт та належним чином оформлену довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2016 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Голови правління за наслідками фінансово-господарської діяль-

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

3. Звіт Наглядової ради за наслідками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії за наслідками фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Схвалення значних правочинів договорів № 1226/16-ТЕ-17 від 

21.12.2015р., №1227/16-БО-17 від 15.12.2015р., що укладені між 
ПАТ «Енергія» та НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу, 
договір № 639 від 31.01.2011р., що укладений між ПАТ «Енергія» та 
ПАТ «Київобленерго» на постачання електричної енергії, на суми, що пере-
вищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звіт-
ності Товариства.

8. Зміна основного виду діяльності Товариства.
9. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товари-

ства.
12. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Това-

риства.
13. Затвердження нової редакції Положення про Лічильну комісію Това-

риства.
14. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Това-

риства.
15. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
16. Затвердження нової редакції Положення про тендерний комітет То-

вариства.
17. Скасування Положення про порядок виплати дивідендів Товари-

ства.

18. Затвердження нової редакції Положення про інформацію Товари-
ства.

19. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління 
Товариства.

20.Прийняття рішення про попереднє схвалення, щодо укладення та 
здійснення Головою правління до 27.04.2017 року значних правочинів: між 
Товариством та Постачальником природного газу на постачання природно-
го газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними 
установами/організаціями та іншими споживачами; між Товариством та По-
стачальником природного газу на постачання природного газу для вироб-
ництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гаря-
чої води населенню — 195 (сто дев’яносто п’ять ) млн. грн.; між Товариством 
та Постачальником електричної енергії на постачання електричної енер-
гії — 25 (двадцять п’ять) млн. грн. 

Гранична сукупна вартість значних правочинів складає — 220 ( двісті 
двадцять) млн. грн.

Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акці-
онери Товариства можуть ознайомитись за адресою: Київська область, 
м. Обухів, вул. Промислова, 1, кабінет Головного бухгалтера 
ПАТ «Енергія» в робочі години з 8.00 по 17.00, тел. (04572)72-180, 
(04572)72-694 — Іноземцева Ірина Миколаївна.

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

Найменування показника період 
звітний 
2015 рік

попередній 
2014 рік

Усього активів  39195 62272
Основні засоби  11618 11814
Довгострокові фінансові інвестиції  -
Запаси 2676 2369
Сумарна дебіторська заборгованість  20949 45482
Грошові кошти та їх еквіваленти 2854 1009
Нерозподілений прибуток 1027
Власний капітал -
Статутний капітал 32660 32660
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 11522 28585
Чистий прибуток (збиток) -5843 11072
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130 639 864 130 639 864
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) 

212 213

Правління ПАТ «Енергія»

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «Кб «ХРЕЩАТИК»,

код ЄДРПОУ 19364259
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕ-

ЩАТИК», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А, пові-
домляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів банку.

Загальні збори акціонерів банку відбудуться 25 квітня 2016 року за 
адресою:м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 1, «Fairmont Grand 
Hotel Kyiv», 1-й поверх, зал «Київ-1».Початок зборів о 15-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
акціонерів проводиться 25 квітня 2016 року з 14-30 до 15-00 за місцем про-
ведення Загальних зборів акціонерів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складаєть-
ся станом на 24 годину 19 квітня 2016 року. Для участі у Загальних зборах акціо-
нерам (представникам акціонерів) необхідно мати документ, що ідентифікує осо-
бу акціонера (його представника), а представникам акціонерів (фізичних чи 
юридичних осіб) — також документи, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2015 рік.
3. Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 

2015 рік.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
5. Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності 

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2015 рік та заходи за результатами їх розгляду.
6. Про річну фінансову звітність, фінансовий результат діяльності та по-

криття збитків ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2015 рік.

7. Про затвердження кошторису витрат Спостережної Ради на 2016 рік.
8. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
9. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління 

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
10. Про затвердження нової редакції Політики корпоративного управлін-

ня ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
11. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори ак-

ціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
12. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну Раду 

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
13. Про затвердження нової редакції Дивідендної політики ПАТ «КБ 

«ХРЕЩАТИК».
14. Про затвердження Плану реструктуризації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в 

новій редакції. 
Акціонери банку, які бажають ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних 
Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до банку у робочі дні (з по-
неділка по п’ятницю) у робочий час (з 900 до 1300 та з 1400 до 1800) за 
місцезнаходженням ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, 
10-й під’їзд, 2 поверх, кімната 1. 

У день проведення річних Загальних зборів акціонери банку можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: м. Київ, 
вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 1, «Fairmont Grand Hotel Kyiv», 1-й по-
верх, зал «Київ-1».

Посадові особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», відповідальні за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного — Голова Правління Гриджук Дмитро Миколайович 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй бАНК «ХРЕЩАТИК»
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та корпоративний секретар Ратушнюк Ольга Яківна.Довідки за телефона-
ми: (044) 428-97-51. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кб «ХРЕЩАТИК»*

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
(31.12.2015)

Попередній
(31.12.2014)

Усього активів 9 135 350 8 932 598
Основні засоби 114 155 121 156
Довгострокові фінансові інвестиції 150 074 0
Запаси 137 105 248 231
Сумарна дебіторська заборгованість 15 062 66 063
Грошові кошти та їх еквіваленти 856 489 1 180 247
Нерозподілений прибуток (1 546 988) (386 856)

Власний капітал (380 841) 534 642
Статутний капітал 1 028 829 828 828
Довгострокові зобов'язання 4 492 988 4 629 384
Поточні зобов’язання 3 168 057 2 074 773
Чистий прибуток (збиток) (1 162 009) (194 626)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 811 674 724 500
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) 1 512 1 514 
* рекомендована форма відповідно до рішення ДКЦПФР «Про розкриття 

інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загаль-
них зборів» № 324 від 26.05.2006р.

Голова Спостережної Ради А.Л. Герасименко 

Наглядова рада ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИй РІЧКОВИй ПОРТ» 

(надалі — Товариство), ідентифікаційний код 03150071, зареєстро-
ване місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70 
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (на-
далі — Збори).

Дата та час проведення Зборів: 28 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.
Місце проведення Зборів: Кіно-концертний зал, Дочірнє підприємство 

Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», Україна, 
03084, м. Київ, Голосіївський район, Конча-Заспа, Столичного шосе, 27 км.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2016 року об 
11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2016 року о 
12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 28 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: Кіно-концертний зал, Дочірнє підпри-

ємство Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», Україна, 
03084, м. Київ, Голосіївський район, Конча-Заспа, Столичного шосе, 27 км.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 24 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення 

її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу — Правління про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту Товариства станом на 31 грудня 2015 року.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів На-

глядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 

договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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)
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 73878 91075
Основні засоби 8167 10260
Довгострокові фінансові інвестиції 288 288
Запаси 1421 1655
Сумарна дебіторська заборгованість 47895 55811
Грошові кошти та їх еквіваленти 186 577
Нерозподілений прибуток (36366) (30907)
Власний капітал 12001 17460
Статутний капітал 12250 12250
Довгострокові зобов’язання 608 21080
Поточні зобов’язання 61269 52271
Чистий прибуток (збиток) -4978 3176
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35000000 35000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 76 90

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: 
вул. Набережно-Лугова, будинок 4, м. Київ, в робочі дні з 9 год.00 хв. до 
16 год. 30 хв. з перервою на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в порядку, 
встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями То-
вариства.Особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, — юрист Павлік Ірина Петрівна. Телефони 
для довідок : (067) 537-48-47

Наглядова рада ПАТ «КИЇВПОРТ» 

ПРАТ «ІМПУЛЬС»
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення загальних зборів
ПрАТ «Імпульс» повідомляє, що 25.04.2016 р. об 11 год. за адресою по 

вул. Коростишівській 8-б, м. Чернівці, відбудуться чергові загальні збо-
ри акціонерів товариства. Реєстрація учасників в день та за місцем прове-
дення з 10.30 до 11.00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах акціонерів — 21.04.2016р. Акці-
онери можуть ознайомитись з матеріалами, порядком денним загальних 
зборів, звернувшись за вказаною адресою. Відповідальний — голова прав-
ління ПрАТ «Імпульс» Міняйло І.Л. 

Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря зборів, голови та 
членів лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту загальних зборів то-
вариства. 3. Затвердження річного звіту про фінансово-господарську ді-
яльність ПрАТ «Імпульс» за 2015 рік та затвердження висновку аудитора. 
4. Затвердження річного звіту ревізійної комісії товариства за 2015 рік. 
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік. 6. Розподіл 
прибутку і збитків товариства. 7. Про порядок розподілу дивідендів товари-
ства. 8. Про зміни в складі правління товариства. 

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

Найменування показника 2014 р. 2015 р.
Усього активів 4949 5981
Основні засоби 2403 2097
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2205 2157
Сумарна дебіторська заборгованість 268 266
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 191
Нерозподілений прибуток -17 0
Власний капітал 3248 3
Статутний капітал 2 904 2904
Довгострокові зобов’язання 1096 0
Поточні зобов’язання 605 1265
Чистий прибуток(збиток) -1426 +24
Середньорічна кількість акцій (шт..) 29040 29040
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) 55 54
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Шановний акціонер 

ПАТ «ІЗМАЇЛАВТОТРАНС» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Пу-

блічного акціонерного товариства «Ізмаїлавтотранс», код за ЄДРПОУ 
03115040, місцезнаходження: 68614, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Чехо-
ва, 4 (далі — Товариство), які відбудуться 26 квітня 2016 року об 10.00 за 
адресою: 68614, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Чехова, 4, 2-й поверх, 
клуб (кімната № 83). Реєстрація учасників загальних зборів з 09.15 до 
09.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації 
акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифі-
кує особу (паспорт), представникам акціонерів — документ, який ідентифі-
кує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодав-
ства 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 зборів. 
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.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рі-
шення, та надання відповідних повноважень.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради та Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — станом на 24 годину 20 квітня 2016 року.
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 
рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 68614, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Чехова, 4, кімната № 72. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
директор Метасєв Роман Валерійович. Довідки за телефоном 
(04841) 2-55-95

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованність
Грошові кошти та 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 сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Численність працівників на кінець періоду 
( осіб)

1 693
1 243

-
-

444
6

(13 885)
(7 556)
6 323
3 565
5 684

(4 764)
25 292 000

-

-

7

15 466
14 776

51
142
346
151

(9 121)
7 887
6 323
3 023
4 556

(3 246)
25 292 000

-

-

103

Директор Товариства

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 
«АСНОВА ХОЛДИНГ». 

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.
Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року 

об 11-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, 
адміністративна будівля (літера ж,К), 5-й поверх, конференц-зал. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: з 10-45 до 10-55 за місцем та у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 21 квітня 2016 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товари-

ства. 
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товари-

ства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів. 

3. Розгляд Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства 
за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора 
та річних результатів діяльності Товариства.

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

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної 
комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Това-

риства за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвер-
дження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

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

Показник Період Показник Період
2015р. 2014р. 2015 р. 2014 р.

Усього 
активів

119 3810 960 019 Статутний капітал 12 202 12 202

Основні 
засоби 

932 844 Довгострокові 
зобов’язання

Довгостроко-
ві фінансові 
інвестиції

925 088 745 922 Поточні 
зобов’язання

105 604 29 290

Запаси 198 57 Чистий прибуток 
(збиток) 

182 165 201 868

Сумарна 
дебіторська 
заборгова-
ність

127 980 72 003 Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

12 202 12  050

Грошові 
кошти та їх 
еквіваленти

500 675 Кількість власних 
акцій, викуплених  
протягом періоду 
(шт.)

- -

Нерозподі-
лений 
прибуток

907 877 731 715 Загальна сума ко-
штів, витрачених на 
викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Власний 
капітал

1 083 630 930 729 Чисельність 
працівників на 
кінець періоду (осіб)

46 50

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства України. 

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення За-
гальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі 
дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 
буд. 27, адміністративна будівля (літера Ж,К), 4-й поверх, юридичний від-
діл, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. 
Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є Директор Гулієв У.Р.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886 
Наглядова рада
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88,
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «28» квітня 2016 року о 16-00 за адресою: м. Хар-
ків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК 
ВЕП «Держпром»(вхід через перший або другий під'їзд). Реєстра-
ція осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за 
місцем проведення зборів за адресою, вказаною вище, «28» квітня 
2016; року з 15-00 до 15-40. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 24 квітня 2016 р.

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

1. Обрання Лічильної комісії зборів. 2. Обрання Секретаря зборів. 
3.Річний звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік. 4. Звіт 
Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 7.За-
твердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 8. Розподіл прибутку 
і збитків за результатами діяльності Товариства за 2015 рік. 9. Затвер-
дження значних правочинів укладених Товариством з моменту попе-
редніх зборів. 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної 
господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за да-
ними останньої фінансової звітності Товариства. 11. Внесення змін 
до Статуту Товариства.

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

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до 
дати проведення зборів (включно) акціонери мають можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, 
Григорівське шосе, буд.88, 4-ий поверх, к. 409, у робочі дні, робочий 
час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин  
до 14-00 годин). Документи надаються для ознайомлення та не під-
лягають виносу.

- В день проведення зборів — також у місці їх проведення за адре-
сою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала 
ОК ВЕП «Держпром. За місцем проведення зборів документи нада-
ються для ознайомлення з 15-00 до 16-00. Документи надаються для 
ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: 
Генеральний директор Цвікевіч Олена Андріївна.

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

Найменування показника період
Звітний попере-

дній
Усього активів 79586 73573
Основні засоби 22261 29254
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1638 610
Сумарна дебіторська заборгованість 22675 11506
Грошові кошти та їх еквіваленти 737 1033
Нерозподілений прибуток 4236 1911
Власний капітал 56052 53711
Статутний капітал 45360 45360
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 23534 19862
Чистий прибуток (збиток) 2341 322
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90719093 90719093
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)

153 141

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАС-
ПОРТ, для представників акціонерів — ДОВІРЕНІСТЬ, що оформле-
на відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ.

тел. (057) 752-28-08

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПАРК ІНВЕСТ» 
(надалі — Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі — Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (пред-
ставників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2016 року з 
10  години 00 годин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2016 року о 
11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04119, 
м.  Київ, вул. Дегтярівська, 27, контора-прохідна літ. «А-1».

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 27.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 25 квітня 2016 року.

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

1. 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 Ревізора То-
вариства 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 Зборів: 
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням То-
вариства: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27, контора-
прохідна літ. «А-1»., кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в 
день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Директор 
Товариства.

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

Найменування показника період
Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 324,6 345,5
Основні засоби (залишкова вартість ) 126,3 181,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 3,4 13,5
Сумарна дебіторська заборгованість 15,4 20,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 122,0 129,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

0 0

Власний капітал 175,9 260,3
Статутний капітал 600,0 600,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 108,1 85,2
Чистий прибуток (збиток) (424,1) (339,7)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 6000 6000
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)

5 5

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 юридич-

них та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 289-78-81.

Наглядова рада



№58, 25 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ЗАГАЛЬНІ ЗбОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

«КИЇВСЬКИй ЗАВОД ГАЗОВОГО 
УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ»

Код ЄДРПОУ — 05453410, місцезнаходження: 04116, Київ, вул. 
Шолуденка, буд. 30 (далі — Товариство)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбу-
дуться 28.04.2016 року за адресою: 04116, м. Київ, вулиця Шолуденка, 
будинок 30, кімната № 11.

Час початку і закінчення реєстрації для участі акціонерів у зборах: з 
11.00 до 11.55

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

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії зборів Загальних зборів акціонерів Това-1. 

риства.
Обрання Голови та Секретаря зборів Загальних зборів акціонерів 2. 

Товариства.
Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати 3. 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні на-
прямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.4. 
Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 5. 

2015 рік
Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 6. 

2015 рік
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 7. 

2015 року.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 

зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково мати документ, що засвідчує право їх участі у голосуван-
ні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів 
з питань порядку денного під час підготовки до Загальних зборів в робочі 
дні: з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00) або в день проведення 
Загальних зборів за місцем їх проведення: 04116, Київ, вул. Шолуденка, 
буд.30. 

Відповідальний за ознайомлення з документами — Директор Гурин 
Володимир Миколайович. Телефон для довідок +38 (044) 221-41-63

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть 
прийматись в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціо-
нерні Товариства».

Якщо виникають питання стосовно відповідності персональних даних 
акціонера реєстру акціонерів Товариства — звертатись до депозитарної 
установи ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», місцезнаходження: 01001, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, довідки за тел. +38 (044) 537-74-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КИЇВСЬКИй ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ» 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітній попередній
Усього активів 395 216 409 148
Основні засоби 38 38
Довгострокові фінансові інвестиції 370 000 370 000
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 25 175 39 103
Грошові кошти та їх еквівалент 3 7
Власний капітал 280 142 280 103
Статутний капітал 280 073 280 073
Нерозподілений прибуток 67 30 
Довгострокові зобов’язання 25 178 39 154
Поточні зобов’язання 89 896 89 891
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

0 0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 601 468 800 5 601 468 800
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 
акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІжНАРОДНЕ бЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІй»

(код ЄДРПОУ 34299140)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26 квітня 
2016року о 9год. 40хв. за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 65, 
офіс 306

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: 09год. 20 хв. 26 квітня 2016 року, закінчення реєстрації акціонерів для 
участі у річних Загальних зборах: 09год. 35 хв. 26 квітня 2016 року. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 20 квітня 2016 року. Право на участь у Загальних зборах 
акціонерів мають акціонери АТ «Міжнародне бюро кредитних історій», 
включені до переліку акціонерів, або їх представники. Для підтвердження 
свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збо-
ри, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів — паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства Укра-
їни, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціоне-
рів АТ «Міжнародне бюро кредитних історій».

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

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
АТ «МБКІ».

2.Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
АТ «МБКІ». 

3.Розгляд звіту Правління АТ «МБКІ» за 2015р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

4.Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МБКІ» за 2015р. та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

5.Розгляд звіту Ревізора АТ «МБКІ» за 2015р. та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

6.Затвердження річного звіту АТ «МБКІ» за 2015 рік.
7.Розподіл прибутку і збитків АТ «МБКІ» за 2015 рік.
8.Затвердження розміру та виплата річних дивідендів.
9.Обрання Ревізора АТ «МБКІ». 
10.Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором та 

обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правового 
договору з Ревізором АТ «МБКІ»

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, з 24 березня 
2016 року до початку Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2016 року у 
робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. крім суботи та неділі, обідня пере-
рва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні АТ «Міжнародне бюро кредит-
них історій» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, офіс 306. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — го-
лова правління Йоханнессон Йон Гойті — тел. для довідок з питань озна-
йомлення акціонерів з документами (044) 223-33-92.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  16903 17690 
Основні засоби 3770 5876
Довгострокові фінансові інвестиції  - - 
Запаси  2 - 
Сумарна дебіторська заборгованість  10273 921 
Грошові кошти та їх еквіваленти  2600 10893 
Нерозподілений прибуток  (6041) (4411) 
Власний капітал  13757 15387 
Статутний капітал  13000 13000 
Довгострокові зобов'язання  179 43 
Поточні зобов'язання 2967 2260 
Чистий прибуток (збиток)  (1630) 3431 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  13000000 13000000 
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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління _________ 

(підпис) М.П.
й.Г.йоханнессон    24.03.2016р
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ДЕРЕВІй» ЄДРПОУ 21098301

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 
2016 року об 10-00 годині за адресою: 33018 м. Рівне вул. Курчатова.60. 

Порядок денний :
1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Затвердження порядку ( регламенту) проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт правління ПрАТ «Деревій» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015р. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 р.
6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Деревій» про роботу за 2015 р. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р. 8. По-

рядок розподілу прибутку( або покриття збитків) за 2015 р. 
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загаль-

них зборах: за станом на 24-00 годину 22.04.2016 р. 
Реєстрація акціонерів відбудеться 28.04.2016 р. з 8-00 до 9-45годин. Міс-

це проведення зборів: м. Рівне вул. Курчатова.60, кімната №1 (актова зала).
Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ,що посвідчує особу ,пред-
ставнику акціонера- документ,що посвідчує особу та довіреність,оформлену 
згідно з чинним законодавством України. Акціонерам буде надана можли-
вість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у 
робочі дні з 8-00 до 10-00 , в мережі інтернет на власному сайті за адресою: 
dereviy.pat.ua ; Відповідальна особа Шаблевська В.В.

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

звітний попередній
Усього активів 75,8 79,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 60,6 63,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9,4 5,1
Сумарна дебіторська заборгованість 5,2 9,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6  1,4
Власний капітал 72.2 74,2
Статутний капітал 32,6 32,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -171.0 -169,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3,6 5,2
Чистий прибуток (збиток) -2,0  -14,6
Вартість чистих активів 72,2  74,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130386 130386
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) 5 5

Телефони для довідок (0362) 23-70-39, (0362) 64-41-17, 
e-mail: derevij@ukrpost.ua
Голова правління ПрАТ «Деревій»  Шевчук С.В.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«КИЇВСЬКИЙ МIЖГАЛУЗЕВИЙ IНСТИТУТ 
ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ»

2. Код за ЄДРПОУ 00284017
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 71
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)484-19-31 (044)484-19-31

5. Електронна поштова 
адреса

kmipksh@i.kiev.ua

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

http://www.kmipk.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про звiльнення в в зв’язку з закiнченням строку дiї повнова-

жень (Протокол Загальних зборiв вiд 24.03.2016 р.). Посадова особа Шев-
ченко Станiслав Iванович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 
особою не надано) обiймав посаду Голови Правлiння з 14.03.2011р. по 
24.03.2016р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 26.4214%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшення про звiльнення в в зв’язку з закiнченням строку дiї повнова-
жень (Протокол Загальних зборiв вiд 24.03.2016 р.). Посадова особа Ре-
пецька Тетяна Петрiвна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 
особою не надано) обiймала посаду Заступника Голови Правлiння з 
14.03.2011р. по 24.03.2016р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 2.8094%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає.

Рiшення про звiльнення в в зв’язку з закiнченням строку дiї повнова-
жень (Протокол Загальних зборiв вiд 24.03.2016 р.). Посадова особа Нага-
бась Валентина Iванiвна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 
особою не надано) обiймала посаду Члена Правлiння з 14.03.2011р. по 
24.03.2016р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1338 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшення про звiльнення в в зв’язку з закiнченням строку дiї повнова-
жень (Протокол Загальних зборiв вiд 24.03.2016 р.). Посадова особа Бон-
дар Андрiй Олегович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною осо-
бою не надано) обiймав посаду Члена Правлiння з 14.03.2011р. по 
24.03.2016р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.806 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшення про звiльнення в в зв’язку з закiнченням строку дiї повнова-
жень (Протокол Загальних зборiв вiд 24.03.2016 р.) Посадова особа 

Защитiна Ольга Олександрiвна (згоду на розкриття паспортних даних 
фiзичною особою не надано) обiймала посаду Члена Правлiння з 
14.03.2011р. по 24.03.2016р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.4682 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами вiд 24.03.2016 р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Загальних зборiв 
вiд 24.03.2016р. Посадову особу Шевченка Станiслава Iвановича (згоду на 
розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), обрано на посаду 
Голови Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 26.4214%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: строком на 5 рокiв до наступного переобрання.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами вiд 24.03.2016 р. 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Загальних зборiв 
вiд 24.03.2016р. Посадову особу Репецьку Тетяну Петрiвну (згоду на роз-
криття паспортних даних фiзичною особою не надано), обрано на посаду 
Заступника Голови Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 2.8094%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Строк, на який обрано особу: строком на 5 рокiв до наступного 
переобрання.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами вiд 24.03.2016 р. 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Загальних зборiв 
вiд 24.03.2016р. Посадову особу Нагабась Валентину Iванiвну (згоду на роз-
криття паспортних даних фiзичною особою не надано), обрано на посаду 
Члена Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1338 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: строком на 5 рокiв до наступного переобрання.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами вiд 24.03.2016 р. 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Загальних зборiв 
вiд 24.03.2016р. Посадову особу Бондар Андрiя Олеговича (згоду на роз-
криття паспортних даних фiзичною особою не надано), обрано на посаду 
Члена Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,806%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: строком на 5 рокiв до наступного переобрання.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами вiд 24.03.2016 р. 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Загальних зборiв 
вiд 24.03.2016р. Посадову особу Защитiну Ольгу Олександрiвну (згоду на 
розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), обрано на поса-
ду Члена Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.4682 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 5 рокiв до наступного переобрання.

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 Шевченко Станiслав Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.03.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИй НАВЧАЛЬНИй ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИй 
МIжГАЛУЗЕВИй IНСТИТУТ ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ»
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Шановний акціонер ПрАТ «ЯНТАР»!
Приватне акціонерне товариство «ЯНТАР», код за ЄДРПОУ: 00446724, 

місцезнаходження: м. Одеса вул. Новомосковська дорога, 21, повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 
«26» квітня 2016 року в 11.00, за адресою: м. Одеса вул. Новомосков-
ська дорога, 21, кабінет №1. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 20.04.2016 р. 
Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 до 1045. Акціонерам при собі 
мати документ що засвідчує особу, доручення (для уповноважених осіб).

Порядок денний загальних зборів: 
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово — господар-

ської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
3. Звіт (Висновок) Ревізора Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його 

затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

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

бачених чинним законодавством.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізо-

ра Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

11. Обрання Ревізора 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. Внесення змін до Положень Товариства про Загальні збори, про На-
глядову раду,про Директора, про Ревізора, шляхом викладення їх у новій 
редакції.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення та надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

З матеріалами по порядку денному, можливо ознайомитися за місце-
знаходженням Товариства у робочі дні з 08.00 год. до 16.00 год. за адресою: 
м. Одеса, Новомосковська дор., 21. (кабінет №1) та/або в день, у місці 
проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — Директор Товариства Кузнецова О.Е.

В разі неможливості особистої участі в роботі зборів, Ви можете офор-
мити доручення на представника, завірене відповідно до вимог діючого за-
конодавства України. Доручення необхідно надати до початку зборів Ди-
ректору ПрАТ «Янтар». 

Телефон для довідок: (0482) 339-401

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

Найменування показника Період
2014 2015

Усього активів 14869 18105
Основні засоби 9954 13854
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1376 823
Сумарна дебіторська заборгованість 589 834
Грошові кошти і їх еквіваленти 44 12
Нерозподілений прибуток 0 45.7
Власний капітал (195) 4322
Статутний капітал 4269 4269
Довгострокові зобов’язання 8185 3963
Поточні зобов’язання 6879 9821
Чистий прибуток (збиток) (199) 37.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 271036 271036
Кількість власних акцій, викуплених впродовж 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 18

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯНТАР»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВОГРАД — ВОЛИНСЬКИй ПИВОВАРНИй ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ 05418359, місцезнаходження: 11700, Житомирська 
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 74 (далі — Товариство) 
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуть-
ся 26 квітня 2016 р. о 14:00 год. за адресою: житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 74, актовий зал. Реє-
страція акціонерів та їх представників відбудеться з 13:30 год. до 
13:55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24.00 год. 20 
квітня 2016 р. в порядку встановленому законодавством про депози-
тарну систему України. Для реєстрації акціонерів та їх представників 
необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або 
його представника, представникам акціонерів додатково мати довіре-
ність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представни-
ка оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Порядок денний:
1.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів Товариства:обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії. 
2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2015 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) за 2015 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Директора, Ревізора (Ревізійної комісії).

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
6.Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяль-

ності Товариства у 2015 р.
7. Про припинення та обрання членів Наглядової ради. Затвер-

дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (конт-
рактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради. 

8. Надання згоди на укладання договорів.
9. Затвердження змін до Статуту.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, що не-
обхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних збо-
рів у робочі дні за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Радянська, 74, актовий зал з 10:00 до 12:00. 
Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови 
пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його пред-
ставника, та виписки з рахунку у цінних паперах Товариства станом на 
дату подання письмового запиту. Особа, що відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з зазначеними документами — директор То-
вариства. Довідка за телефоном: (0412) 47-05-58.

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

Найменування показники Період
Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 1446 1442,7
Основні засоби 992,7 992,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 109,7 109,7
Сумарна дебіторська заборгованість 336,8 333,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,8 6,8
Нерозподілений прибуток -2217,4 -2177,7
Власний капітал -1586,7 -1547
Статутний капітал 208,5 208,5
Довгострокові зобов’язання 312 312
Поточні зобов’язання 2720,7 2677,7
Чистий прибуток (збиток) -39,8 -40,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб )

1 1

Директор  М.Д.Пащенко 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОГРАД — ВОЛИНСЬКИй ПИВОВАРНИй ЗАВОД»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок реалізації переважного права акціонерами

ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ІНВЕСТИЦІйНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»

(код за ЄДРПОУ 22925945, 
місцезнаходження 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18),

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕ-
ТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (далі – «Товариство») повідомляє акціоне-
рів – власників простих іменних акцій Товариства про їх переважне право 
як акціонерів придбавати акції у процесі приватного розміщення акцій до-
даткової емісії. 

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шля-
хом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про при-
ватне розміщення акцій прийнято позачерговими Загальними зборами ак-
ціонерів Товариства 22 лютого 2016 року (Протокол зборів № 14). 

1. Дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій: 
Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 18 000 000 (вісім-

надцять мільйонів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 
0,50 грн. (нуль грн. 50 коп.) кожна, спосіб розміщення акцій – приватне роз-
міщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додат-
кових внесків. Акції випускаються у бездокументарній формі існування. 

2. Ціна розміщення: 
Акції розміщуються (реалізуються) за ціною 0,50 грн. (нуль грн. 50 коп.) 

за одну акцію. Ринкова вартість акцій визначена станом на 04 лютого 
2016 р. суб‘єктом оціночної діяльності ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
«ТАСАДОР», код ЄДРПОУ 34762539, сертифікат суб'єкта оціночної діяль-
ності №  427/15 від 25.05.2015 року, виданий Фондом державного майна 
України та затверджена Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 03/16 від 18 лютого 2016 року). 

3. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких ак-
ціонер має переважне право: 

Акціонерам Товариства, що є власниками простих іменних акцій Товари-
ства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шля-
хом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22 лютого 2016 року, 
надається переважне право на придбання акцій, які розміщуються, тобто 
право придбавати розміщувані прості іменні акції пропорційно частці належ-
них їм простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій. 

4. Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на при-
дбання акцій щодо яких прийнято рішення про розміщення: 

Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів 
письмового підтвердження про відмову від використання свого переважно-
го права на придбання акцій. 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, в строк з 
01.04.2016 по 22.04.2016 року включно, з 10:00 до 17:00 подають на ім’я 
Голови Правління Товариства письмові заяви про придбання акцій додат-
кової емісії та перераховують кошти на рахунок емітента в сумі, яка дорів-
нює вартості акцій, що ними придбаваються. 

Заяви від акціонерів про придбання акцій для реалізації свого переваж-
ного права на придбання акцій приймаються за адресою: 03039, м. Київ, 
вул. Миколи Грінченка, 18. 

У заяві акціонера повинно бути зазначено: 
• для юридичних осіб - повне найменування та код за ЄДРПОУ, кількість 

акцій, які планується придбати в межах квоти, що визначається виходячи з 
обсягу емісії та частки акціонера в статутному капіталі Товариства, з зазна-
ченням зобов’язання сплатити зазначені в заяві цінні папери відповідно до 
умов емісії; 

• для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер 
платника податків та дані документа, що посвідчує особу, місцезнаходжен-

ня або адреса проживання (прописки, реєстрації), номер телефону (факсу 
або іншу контактну інформацію), кількість акцій, які планується придбати в 
межах квоти, що визначається виходячи з обсягу емісії та частки акціонера 
в статутному капіталі Товариства, з зазначенням зобов’язання сплатити за-
значені в заяві цінні папери відповідно до умов емісії. 

Заява завіряється особистим підписом заявника–фізичної особи або 
печаткою та підписом уповноваженої особи - юридичної особи та подаєть-
ся до Товариства особисто заявником або уповноваженою ним особою. 

У разі, якщо акціонер не звернувся до Генерального директора Товари-
ства з заявою на придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовив-
ся від використання свого переважного права на придбання акцій. 

Кошти у національній валютіі перераховуються за наступними реквізи-
тами: Рахунок № 265082429, Банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у 
м. Києві, МФО: 380805, Призначення платежу: «Оплата за акції прості імен-
ні ПАТ ІК «ІНЕКО», без ПДВ».

Товариство протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера 
грошових коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реа-
лізації ним переважного права, але не пізніше 22.04.2016 року видає акці-
онеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, що 
розміщуються. 

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на 
придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартос-
ті акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акці-
онер відмовився від використання свого переважного права на придбан-
ня акцій. 

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбава-
ються, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановлених цим рі-
шенням, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а 
сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дати закін-
чення укладання договорів.

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 25.04.2016 року по 
25.05.2016 року включно: 

• Термін проведення першого етапу – з 25.04.2016 року по 
20.05.2016 року включно. 

Протягом цього терміну Товариством укладаються договори купівлі-
продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого переважного 
права були надані заяви про придбання та перераховані кошти, відповідно 
до умов приватного розміщення акцій. 

• Термін проведення другого етапу – з 23.05.2016 року по 
25.05.2016  року включно.

Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами Товариства ста-
ном на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шля-
хом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22.02.2016 року, Това-
риством укладаються договори купівлі-продажу акцій, які не були 
реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права. Дого-
вір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - юридич-
ної особи засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи. Дого-
вір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - фізичної 
особи засвідчується підписом цієї фізичної особи. Фізичні особи для укла-
дання договору купівлі-продажу акцій повинні мати при собі паспорт та 
оригінал довідки про ідентифікаційний номер платника податків. 

Вказаний договір укладається на суму, на яку акціонер реалізував своє 
переважне право на придбання акцій. 

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, 
перший та другий етапи укладення договорів з Товариством здійснювати-
меться за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.

Правління Товариства.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІйНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АВЕРС»

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

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Аверс», 
35489734, 03680, м. Київ, бульвар 
Iвана Лепсе, 8 (044) 455-03-21

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

17.03.2016

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

sk-avers.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НЕЗАбУДИНСЬКЕ ХЛIбОПРИйМАЛЬНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО»
Річна інформація за 2015 рік емітента  

ПРАТ «НЕЗАбУДИНСЬКЕ ХПП», яке здійснило приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАБУДИНСЬКЕ 
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»; 20205000; Дніпропетров-
ська, Солонянський, 52420, Селище Незабудине, Привокзальна, 1; 
(05669) 94492.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.03.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://20205000.smida.gov.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «ОТІС» (далі — Товариство) повідомляє 
про проведення щорічних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — 
Загальні збори), які відбудуться 26.04.2016 року об 11:00 годині за місцезна-
ходженням Товариства: м. Київ, вул. Екскаваторна, 37, кімната 301.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах: з 10:30 до 10:55 за 
місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, ста-
ном на 20.04.2016 року.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання голови та призначення секретаря щорічних Загальних збо-

рів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного.
3. Припинення повноважень складу лічильної комісії.
4. Обрання нового складу лічильної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора, 

звіту наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження фінансових результатів діяльності за 2015 рік.
7. Розподіл чистого прибутку за 2015 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на під-
писання таких договорів.

11. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ОТІС».
12. Затвердження Положення про наглядову раду.
Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі посвідчення осо-

би акціонера чи його представника; а для представників акціонерів також 

довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних збо-
рах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

До проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з до-
кументами щодо питань порядку денного у робочі дні з 10.00 год. до 11.00 
год. за місцезнаходженням Товариства у кімнаті 304, а в день проведення 
Загальних зборів — у місці їх проведення з 10.00 год. Відповідальна особа 
Дубас Р.Р. Телефон для довідок: (044) 490-85-17.

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

Найменування показника період
2014 р. 2015 р.

Усього активів 477 188
Основні засоби ( залишкова вартість ) 148 825
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 84 329
Сумарна дебіторська заборгованість 83 769
Грошові кошти та їх еквіваленти 142 465
Нерозподілений прибуток 151 549
Власний капітал 122 319
Статутний капітал 33 878
Довгострокові зобов’язання 4 763
Поточні зобов’язання 164 679
Чистий прибуток (збиток) 44 773
Середньорічна кількість акцій (шт.) 677 556
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій 

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  1250 1007

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТІС» 
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Повідомлення про проведення загальних зборів
Публічне акціонерне товариство «АВТОБАЗА № 1» (код ЄДРПОУ 

01268348, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, б. 9, 
тел. (044) 403-35-81) (надалі — Товариство) повідомляє, що чергові річні 
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 квітня 2016 р. об 
11:30 за адресою: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 7, по-
верх 1, аудиторія № 1 (Навчальний центр «Новатор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення зборів з 11 години 00 хвилин до 
11 години 25 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 21.04.2016 р.

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

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
Про обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
Товариства за 2015 рік.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального ди-
ректора Товариства за 2015 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) реві-
зійної комісії Товариства за 2015 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС 
КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 21600862, місцезнаходження: 03113, м. Київ, 
вулиця Івана Шевцова, будинок 1), далі — Товариство, повідомляє про про-
ведення чергових Загальних зборів акціонерів (далі — Збори).

1. Дата, час та місце проведення Зборів: 28 квітня 2016 року о 10 годи-
ні 00 хвилин за адресою: 03113, м. Київ, вулиця Івана Шевцова, буди-
нок 1 (літера З, 4 поверх, кімната № 30а).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 
9.00 до 9.45 у день проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: «22» квітня 2016 року.

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

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів, встановлення кількісного скла-
ду і обрання членів Лічильної комісії, визначення способу голосування та 
порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Нагля-

дової Ради та Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 

2015 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про обрання голови та членів Наглядової ради 

Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та 
членами Наглядової Ради Товариства.

8. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції.

9. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства, 
положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий ор-
ган (правління) Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них.

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зійної комісії (ревізора).

11. Скасування (визнання таким, що втратило чинність) положення про 
ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

12. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в но-

вій редакції шляхом внесення змін до нього.
13. Прийняття рішення щодо внесення змін до статуту і внутрішніх до-

кументів Дочірнього Підприємства «Сінком», надання повноважень щодо 
вчинення дій у зв’язку зі змінами до статуту і внутрішніх документів Дочір-
нього Підприємства «Сінком».

14. Прийняття рішення про припинення Дочірнього Підприємства «Сін-
ком» шляхом ліквідації, призначення ліквідаційної комісії.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитися з 
матеріалами і документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, можна за адресою: 03113, м. Київ, вулиця Івана Шевцова, 
будинок 1 (літера З, 4 поверх, кімната № 30а) у робочі дні (з понеділка до 
п'ятниці), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за Київським часом, пере-
рва — 13:00-14:00). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — заступник Голови Правління 
Товариства Щербак І.В. Телефон для довідок: (044) 590-54-54.

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

Найменування показника  Період
Звітний
(2015 р.)

Попередній 
(2014р.) 

Усього активів 73134 87 942
Основні засоби 246 239
Довгострокові фінансові інвестиції 8456 14 986
Запаси 26 16
Сумарна дебіторська заборгованість 52175 33 557
Грошові кошти та їх еквіваленти 10319 11 822
Нерозподілений прибуток
Непокритий збиток (15 300) (15 501)
Власний капітал 62454 61 986 
Статутний капітал 10000 10 000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 10680 25 689 
Чистий прибуток(збиток) 201 19 477 
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 23

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління Яковенко Ю.б.,  25.03.2016 р.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОбАЗА № 1» 
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7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, про затвердження розмі-
ру річних дивідендів.

8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства та зміну 
найменування Товариства.

9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання 
повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (про 
вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом 
одного року з дати прийняття рішення.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: м. Київ, вул. Пшенична, б.9, тел. (044) 403-35-81, з понеділка по 
п’ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті №1 на 1 поверсі адміністративної будів-
лі, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — генеральний директор Лопотько В.О.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представ-
ників — довіреність, оформлену у встановленому порядку, і документ, що 
посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

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

звітний попередній
Усього активів 29327 30048
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16235 17451
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5199 4779
Сумарна дебіторська заборгованість 6368 6611
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 59

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8104 -9494
Власний капітал -4831 -6221
Статутний капітал 3273 3273
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 34158 36269
Чистий прибуток (збиток) 1390 -7
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 327260 327260
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 55 62

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

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочого 
дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 
Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депози-
тарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ 
КАСТОДІ» за адресою: місто Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, 6-й по-
верх.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом.

Генеральний директор  Лопотько В.О.

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк», місцез-
находження: м. Київ, вул. Ділова, 9А, повідомляє про проведення чергових 
(річних) Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Бан-
ку 27 квітня 2016 року о 15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А, 
кім. №5.

Реєстрація проводиться 27 квітня 2016 року за місцем проведення За-
гальних зборів акціонерів Банку з 14-00 до 14-50 години.

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів Банку — станом на 24 годину 21 квітня 
2016 року.

Порядок денний  
Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Банку за 2015 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Банку за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту Ради Банку за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту Правління Банку за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ради Банку, Прав-
ління Банку за 2015 рік.

7. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідка-
ми аудиту річної фінансової звітності Банку за 2015 рік та заходів щодо за-
уважень аудиторської фірми.

8. Затвердження нової редакції Статуту Банку.
9. Затвердження Положення про Раду Банку.
10. Затвердження Положення про Правління Банку.
11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Ради Банку.
13. Обрання членів Ради Банку.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, 
встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з Головою та Членами Ради Банку.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИй КОМЕРЦІйНИй бАНК»
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йняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Бан-
ку, за адресою: м. Київ, вул. Ділова 9-А, кім. № 4 у робочі дні, робочий час, 
а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Кон-
тактною особою з ознайомлення акціонерів з документами є Северинен-
ко А.В., тел. (044) 205-41-80.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства», акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції вносять-
ся 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 загальних зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який 
посвідчує особу), представники акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(тис.грн.)

№ Найменування показника Період
2014 2015

1 Усього активів 589 926 465 542

2 Основні засоби 91 687 91 196
3 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
4 Запаси 31 10 539
5 Сумарна дебіторська заборгованість 49 561 1 946
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 94 842 25 937
7 Нерозподілений прибуток (4 130) 2 267
8 Власний капітал 127 949 150 218
9 Статутний капітал 102 453 102 453
10 Довгострокові зобов’язання 17 092 17 092
11 Поточні зобов’язання 2 154 3 590
12 Чистий прибуток (збиток) (4 130) 2 267
13 Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 86 825 86 825
14 Кількість власних акцій, викуплених протягом 

періоду (шт.)
0 0

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

0,00 0,00

16 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

219 199

З повагою, Т.в.о. Голови Правління ПАТ «Агрокомбанк» А.В. Єрошкі-
на, 22.03.2016 р.
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До уваги акціонерів ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОМОСКОВСЬКЕ РАйОННЕ ВИРОбНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОТЕХСЕРВІС» (код платника податків згідно ЄДРПОУ 00903191)
Місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, 

вул. З. Білої, будинок 91
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОН-

НЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (надалі Товариство) 
запрошує акціонерів Товариства взяти участь у річних загальних зборах То-
вариства, які відбудуться 25 квітня 2016 року о 10-00 в приміщенні 
ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАйОННЕ ВИРОбНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВІС» за адресою: 51200, Дніпропетровська область, 
м. Новомосковськ, вул. З. білої, будинок 91, 1 поверх, актова зала.

Реєстрація учасників річних загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватись 25.04.2016 року з 09-00 години до 09-45 години, за місцем проведен-
ня зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — 24 година 19.04.2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії, Голови річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015рік , прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звітів.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття 

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

за підсумками роботи за 2015 рік. Затвердження порядку покриття збитків 
за підсумками роботи за 2015 рік.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОМОСКОВСЬКЕ РАйОННЕ ВИРОбНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
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7. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

8. Про затвердження плану припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», порядку та умов здійснення припинення ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОН-
НЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

9. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голо-
сували проти рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

10. Про призначення (обрання персонального складу) комісії з припи-
нення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ 
РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Надання 
повноважень комісії з припинення здійснювати необхідні дії щодо припинен-
ня ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РА-
ЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

11. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки у статутному капіталі пра-
вонаступника.

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — належним 
чином, згідно діючого законодавства, оформлену довіреність та документ, 
що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за місцем 
знаходження Товариства: 51200, Дніпропетровська область, м. Ново-
московськ, вул. З. Білої, будинок 91, 1 поверх, актова зала (посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова Правління Товариства Бобик Володимир Ярос-
лавович) у робочі дні з 9-00 до 12-00 та в день проведення річних за-
гальних зборів — у місці їх проведення. Довідки за телефоном: 
(05693) 73192.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2015 2014

Усього активів 88485 56482
Основні засоби 12203 9405
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 28938 20444
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 82
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 437 437
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) (8304) (9128)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1747000 1747000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 82

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на той факт, що 11 жовтня 
2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему Украї-
ни» від 06 липня 2012 року № 5178-VI (надалі Закон).

Законом передбачено, що після 12 жовтня 2014 року буде застосовувати-
ся обмеження участі власників акцій у зборах акціонерів ПАТ «Новомосков-
ське РВП «Агротехсервіс», а саме, не будуть враховуватися при визначенні 
кворуму та при голосуванні акції акціонерів, які особисто не уклали Договір 
про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою.

Повідомлення про проведення загальних Зборів опубліковано: газета 
«Відомості НКЦПФР» від 25.03.2016 №58(2312).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕР-

ВІС» бобик В.Я., 24 березня 2016 року
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До уваги акціонерів!
ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬ-

КИй САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИй ЗАВОД» (місцезнаходження: 
Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, б. 7, тел.: (044) 494-49-47, код 
ЄДРПОУ — 01412450) (надалі — Товариство) повідомляє, що чергові річні 
Загальні збори акціонерів Товариства (далі — загальні збори) відбудуться 
27 квітня 2016 року о 10:30 за адресою: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Стро-
кача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний центр «Новатор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення зборів з 10 години 00 хвилин до 
10 години 25 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 21.04.2016 р.

Перелік питань, що вносяться до порядку денного:
1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. Про обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

Товариства за 2015 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 

директора Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) реві-

зійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Про затвердження виплати та розміру річних дивідендів за 2015 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

10. Про зміну типу акціонерного товариства та зміну найменування То-
вариства.

11. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання 
повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (про 
вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом 
одного року з дати прийняття рішення.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 7, тел. (044) 494-49-47, з поне-
ділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті головного енергетика Товари-

ства Халітов Рустем Діляверович, а в день проведення загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор 
Лопотько Владислав Олексійович. При собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, а для представників — довіреність, оформлену у встанов-
леному порядку, і документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 рік 
Найменування показника Період

2015 2014
Усього активів, (тис. грн.) 34113 40093
Основні засоби, (тис. грн.) 32071 33513
Довгострокові фінансові інвестиції, (тис. грн.) 0 0
Запаси, (тис. грн.) 121 468
Сумарна дебіторська заборгованість, (тис. грн.) 1661 4137
Грошові кошти та їх еквіваленти, (тис. грн.) 175 61
Нерозподілений прибуток, (тис. грн.) -7377 -8555
Власний капітал, (тис. грн.) -3645 -4823
Статутний капітал, (тис. грн.) 1680 1680
Довгострокові зобов’язання, (тис. грн.) 0 0
Поточні зобов’язання, (тис. грн.) 37758 44916
Чистий прибуток (збиток), (тис. грн.) 1 178 (672)
Середньорічна кількість акцій, шт. 33600000 33600000
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) 28 28

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

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочо-
го дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних па-
перах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до 
депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» за адресою 
місто Київ, вул. Гарматна, 6.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. 

Генеральний директор  Лопотько В.О.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДжЕй ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»

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

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акці-
онерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі — 
АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» або Товариство) відбудуться 
28 квітня 2016 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 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 позачергових загальних зборах акціонерів відбудеться 28 квітня 
2016 року з 10:00 до 11:00 годин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
позачергових загальних зборах акціонерів Товариства — 22 квітня 2016 р., 
станом на 24 годину. 

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

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства.
4. Про затвердження ринкової вартості простих іменних акцій АТ «Джей 

Ті Інтернешнл Компані Україна».
5. Про збільшення розміру статутного капіталу АТ «Джей Ті Інтернешнл 

Компані Україна» шляхом приватного розміщення додаткових простих імен-
них акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

6. Про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «Джей Ті Інтер-
нешнл Компані Україна» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками 
такого розміщення).

7. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій АТ «Джей 
Ті Інтернешнл Компані Україна».

8. Про визначення уповноваженого органу АТ «Джей Ті Інтернешнл Ком-
пані Україна», якому надаються повноваження щодо: залучення до розмі-
щення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття 
рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланова-
ний обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю 
оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів 
приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватно-
го розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітен-
та, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення 
про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціо-
нера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним 
товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікуван-
ня повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

9. Про визначення уповноважених осіб АТ «Джей Ті Інтернешнл Компа-
ні Україна», яким надаються повноваження щодо проведення дій, що за-
безпечують: реалізацію акціонерами свого переважного права на при-
дбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 
здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 
вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерам необ-
хідно 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 поза-
чергових загальних зборах акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Украї-
на», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність). 

Пропозиції щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціоне-
рів 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 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 позачергових загальних збо-
рів акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» у робочі дні в 
робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спась-
ка 30-А, 4-й поверх, кімната №1. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня з документами — Генеральний директор Векліч В.І.

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

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОжУХІВСЬКЕ» 

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кожухівське» 
(далі — Товариство, місцезнаходження: 08600, Київська обл., Васильків-
ський район, с. Кожухівка, вул. Першотравнева, 1, код ЄДРПОУ 05477050)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться «28» квітня 2016 року о 12:00 годині за адре-
сою: 08621, Київська область, Васильківський район, с. Кожухівка, 
вул. Першотравнева, 1, кабінет бухгалтера.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24-та година «22» квітня 2016 року.

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 діяльнос-

ті Товариства у 2015 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), стро-

ків та порядку виплати дивідендів.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчи-

нення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
13. Про визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспро-

можним внаслідок виконання ним прийнятих на себе зобов'язань та при-
йняття рішення щодо діяльності Товариства.

14. Про відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, 
включаючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у 
вказаних нежитлових будівлях та/або використовується з метою викорис-
тання таких нежитлових будівель.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період, станом на 

кінець року
2014 рік, 
тис. грн.

2015 рік, 
тис. грн.

Усього активів 442 004 959 679
Основні засоби 55 001 53 316
Довгострокові фінансові інвестиції 50 692 50 469
Запаси 3 634 26 783
Сумарна дебіторська заборгованість 240 902 527 598
Грошові кошти та їх еквіваленти 242 235
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 003 16 397
Власний капітал 39 117 45 511
Статутний капітал 4 911 4 911
Довгострокові зобов’язання 41 330 53 751
Поточні зобов’язання - 69 448
Чистий прибуток (збиток) (2 989) 10 394
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 151 144

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів «28» квітня 2016 року з 11:15 до 11:45. Для участі в за-
гальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвід-
чує 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. Ознайомлення з доку-
ментами, 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 11:00 до 15:00 за 
адресою: 08621, Київська область, Васильківський район, с. Кожухівка, 
вул. Першотравнева, 1, каб. бухгалтера, за заявою на ім'я керівника Това-
риства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з 
матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення за-
гальних зборів Товариства з 11:15 до 11:45. Відповідальна особа за озна-
йомлення акціонерів з документами — Ємець Антоніна Прокопівна. 
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04571) 4-17-93.
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ПРАТ «НОВОКАХОВСЬКИй ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ 
ЦЕГЛИ» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться «25» квітня 2016 року о 12:00 годині за адресою: 
74900,Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Індустріальна ,13 в кім-
наті засідань другого поверху адмінбудівлі.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11:30 до 11:50 годин.
Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Наглядової 

ради Товариства за 2015 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товари-

ства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду результатів перевірки 

фінансово-господарскої діяльності Товариства аудитором за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2015 році.
8. Про попереднє схвалення та надання повноважень директору вчи-

няти значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що 
є предметом такого правочину, становить більше 50 відсотків вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.. 

9. Затвердження змін до Статуту Товариства. 
Результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонер-

ного товариства «Новокаховський завод силікатної цегли» за 2015 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період (2015 р.) Попередній період 
(2014 р.)

Усього активів 5446,8 5817,0 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5172,5 5531,1 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 119,0 143,6 
Сумарна дебіторська заборгованість 90,2 84,2 
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,9 2,6 
Нерозподілений прибуток (збиток) (3710,3) (3515,3) 
Власний капітал 3672,0 4090,1 
Статутний капітал 3742,3 3742,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1774,8 1726,9 
Чистий прибуток (збиток) (195,0) (331,9) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3742300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пе-

ріоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 10 
Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НК ЗСЦ», які мають право 

для участі у загальних зборах – 24:00 годин 24.04.2016 року. 
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати паспорт , а представни-

кам акціонерів – паспорт та довіреність , оформлену згідно з чинним за-
конодавством, на передачу їм права участі в зборах.

Ознайомитися з проектами документів, які пов`язані з порядком ден-
ним загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 74900, Херсон-
ська обл.., м. Нова Каховка, вул..Індустріальна,13 в кімнаті засідань з 
10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00 в робочі дні.

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

Довідки за тел.:0 (5549) 4-51-32
Директор ПрАТ «НК ЗСЦ»  С.М.Сліпий

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ «ІнтерГарант» (місцезнаходження: 04053, 
Україна, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3) (далі – Товариство) повідо-
мляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(далі  – Збори), які відбудуться 27 квітня 2016 року об 11:00год. за міс-
цезнаходженням Товариства за адресою: 04053, Україна, м. Київ, 
вул.  Кудрявська, 13-19, оф.3., каб.19.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 09:15 
до 10:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24.00 
годину 22 квітня 2016 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.
На голосування у Зборах, згідно з порядком денним, затвердженим 

Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства та про корпоративне управління за 2015 р. та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду.

4. Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 

5. Затвердження звітності Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Попереднє схвалення значного правочину. 
З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться 

27 квітня 2016 року об 11:00, до їх проведення можливо ознайомитися за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кімнаті № 19, 
а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами особою є Федчик На-
таля Миколаївна, контактний телефон: (044) 238-64-05.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів  7961 8435
Основні засоби 2358 2554
Довгострокові фінансові інвестиції  2332 2332
Запаси 53 48
Сумарна дебіторська заборгованість  2748 2431
Грошові кошти та їх еквіваленти 288 622
Нерозподільний прибуток 0 0
Власний капітал 7698 7700
Статутний капітал 7500 7500
Довгострокові зобов'язання 224 514
Поточні зобов'язання 39 221
Чистий прибуток (збиток) (2) (89)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7500 7500
Кількість власних акцій викуплених, 
викуплених протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

15 18

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дзвінкове» 
(далі — Товариство, місцезнаходження: 08622, Київська область, Василь-
ківський район, с. Плесецьке, код ЄДРПОУ 00857404)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться «28» квітня 2016 року о 14:00 годині за адресою: 
08621, Київська область, Васильківський район, с. Кожухівка, вул. Пер-
шотравнева, 1, каб. бухгалтера.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 22.04.2016 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. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством протягом року.
12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинен-

ня дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
13. 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 2 882 5 803

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЗВІНКОВЕ» 
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Основні засоби 90 90
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 2 289 5 710
Грошові кошти та їх еквіваленти 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 938) (3 723)
Власний капітал 93 (1 692)
Статутний капітал 2 031 2 031
Довгострокові зобов’язання 723 2 761
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток (збиток) (1 938) (1 735)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 3

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів «28» квітня 2016 року з 13:15 до 13:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати доку-
мент, 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 ознайоми-
тися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прий няття 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 збо-
рів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 15:00 за адресою: 08621, 
Київська область, Васильківський район, с. Кожухівка, вул. Першотравне-
ва, 1, каб. бухгалтера, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день про-
ведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загаль-
них зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товари-
ства з 13:15 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — 
Ємець Антоніна Прокопівна. Додаткову інформацію можливо отримати за 
телефоном: (04571) 4-17-93.

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів

Шановні акціонери! ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045, міс-
цезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє, 
що 28.04.2016р. об 11.00 год. за адресою: 03680, м. Київ, вул. Козаць-
ка 120/4, літ. «Є», каб. 238, відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ 
«Центренерго» (далі — Загальні збори).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства 

та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів товариства.
4. Звіти виконавчого органу товариства про результати фінансово-

господарської діяльності товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду.

5. Звіти наглядової ради товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Звіти ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків 
ревізійної комісії товариства за 2014 та 2015 роки.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2014, 2015 роки.
8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльнос-

ті товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних 
дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповід-
но до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2014, 
2015 роках. 

10. Внесення змін до статуту ПАТ «Центренерго» шляхом затверджен-
ня його в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Центренерго» шляхом 
затвердження їх в нових редакціях.

12. Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Цен-
тренерго» шляхом затвердження їх в нових редакціях.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради товариства.

14. Обрання членів наглядової ради товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), які укладатимуться з членами наглядової ради товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами наглядової ради товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії товариства.

17. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), які укладатимуться з членами ревізійної комісії товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами ревізійної комісії товариства.

19. Припинення повноважень голови виконавчого органу товариства.
20. Обрання голови виконавчого органу товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Центренерго»

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний
(2015р.)

попередній 
(2014р.)

Усього активів 6 643 466 5 281 045

Основні засоби 2 854 442 2 088 253
Довгострокові фінансові інвестиції 9 899 9 899
Запаси 1 244 239 385 048
Сумарна дебіторська заборгованість 1 291 350 1 143 882
Грошові кошти та їх еквіваленти 518 155 395 693
Нерозподілений прибуток 1 338 325 1 284 949
Власний капітал 2 481 073 2 427 697
Статутний капітал 480 229 480 229
Довгострокові зобов'язання 100 661 382 846
Поточні зобов'язання 4 061 732 2 470 502
Чистий прибуток (збиток) 69 958 70 602
Середньорічна кількість акцій (шт.) 369 407 108 369 407 108
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 759 8 047

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах відбудеться в день проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. за адре-
сою проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах — 22.04.2016 р. станом на 24.00 год.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, починаючи з дати надіслання 
повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведен-
ня річних Загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 8.00 до 
17.00, у п'ятницю — з 8.00 до 15.45 за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ко-
зацька 120/4, літ. «Є», каб. 328, звернувшись із заявою на ім’я В.о. гене-
рального директора ПАТ «Центренерго», складеною у довільній формі, а 
в день проведення річних Загальних зборів (28.04.2016 р.) також у місці їх 
проведення. 

Посадова особа ПАТ «Центренерго», відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Кулик Діна Михайлівна.

Пропозиції акціонерів до порядку денного річних Загальних зборів прий-
маються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних 
зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних За-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не піз-
ніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів за адре-
сою: 03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літ. «Є», каб. 328.

Акціонер для реєстрації для участі у річних Загальних зборах 
зобов`язаний мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а 
представник акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт) та дові-
реність на право участі та голосування на річних Загальних зборах 
ПАТ «Центренерго», посвідчену у встановленому чинним законодавством 
порядку.

Телефон для довідок: (044) 364-02-68. 

В.о. генерального директора  О.М. Коземко

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЦЕНТРЕНЕРГО»
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАйФФАйЗЕН бАНК АВАЛЬ»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі – Банк)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
(далі – Збори)

27 квітня 2016 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109 в 

приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району 
м.  Києва. 

Початок Зборів – о 10:00.
Порядок денний:

1. Припинення повноважень голови та членів Лічильної комісії. Об-
рання нового складу Лічильної комісії. 

2. Звіт Спостережної ради та звіт Правління про результати діяль-
ності Банку в 2015 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 
Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2016 рік. 

3. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ 
Аудит» про діяльність Банку в 2015 році та затвердження заходів за 
результатами їх розгляду.

4. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочір-
ніх підприємств у 2015 році:

− затвердження річної фінансової звітності Банку за 2015 рік, скла-
деної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської 
звітності;

− затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 
2015  рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бух-
галтерської звітності.

5. Затвердження та розподіл прибутку Банку, визначення порядку 
покриття збитків Банку. 

6. Припинення повноважень (відкликання) голови та членів Спо-
стережної ради.

7. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку по-
вноважень голови та членів Спостережної ради. Встановлення розмі-
ру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, 
та затвердження інших умов договорів, що укладатимуться з головою 
та членами Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цих договорів.

8. Обрання голови та членів Спостережної ради. 
9. Про лістінг акцій Банку. 
10. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в но-

вій редакції; 
11. Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку.
12. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
13. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку.
14. Внесення змін до Положення про вчинення значних правочинів 

та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Внесення змін до Положення про порядок розкриття інформації 

акціонерам Банку.
16. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів, щодо 

яких є заінтересованість (крім значних правочинів).
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 27 квітня 

2016  року з 08:45 до 09:45 в приміщенні Центру культури та мис-
тецтв Дніпровського району м. Києва, що розташований за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109.

Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна ко-
місія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, 
який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 21 квітня 
2016 року; представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно 
вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на пас-
порт акціонера) та паспорт представника.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення 
про проведення Зборів, складений станом на 15 березня 2016 року. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складаєть-
ся станом на 24 годину 21 квітня 2016 року (тобто, станом на 24 годи-
ну за три робочих дні до дня проведення Зборів – 27 квітня 
2016  року).

ПОПЕРЕДжЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію 
27  квітня 2016 року до 9:45 на Збори НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ (Закон 
України «Про акціонерні товариства», ст. 40).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціоне-
ри можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні 
управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Бан-
ку за адресою: бульвар Л. Українки, буд. 28-а, м.Київ, відповідальна 

особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час банку: 
понеділок-п’ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 
до 14:00 годин.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ бАНКУ

Найменування показника

Звітний період 
Фінансовий 

рік 2015р. 
(МСФЗ) 
(очікує 

затвердження) 

Фінансовий 
рік 2014р. 
(МСФЗ) 

тис.грн. тис.грн.
Всього активів, в т.ч. 51 239 350 44 940 553
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 940 250 6 678 918
Кредити клієнтам з врахуванням 
резервів

25 269 359 28 376 659

Інвестиційні цінні папери 2 009 474 4 924 654
Інші активи 5 020 267 4 960 322
Всього зобов"язань, т.ч. 44 971 277 40 527 690
Заборгованість перед кредитними 
установами

2 299 973 5 378 894

Заборгованість перед клієнтами 39 945 020 29 828 921
Інші зобов`язання 2 726 284 5 319 875
Всього капітал, в т.ч. 6 268 073 4 412 863
Статутний капітал 6 154 516 3 002 775
Накопичений прибуток/(збиток) (4 235 952) (2 834 580)
Прибуток до оподаткування (1 629 388) (4 740 459)
Чистий прибуток (1 443 253) (3 806 322)
Прибуток банку, розрахований за 
правилами бухгалтерського 
обліку (ПП НбУ №23 від 15.02.12)

- 396 778

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

9 385 12 124

Кількість відділень (шт.) 576 669
Середньорічна кількість акцій (шт.):
 - простих 61 495 162 580 29 977 749 080
 - привілейованих 50 000 000 50 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

*******************************************************
Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на те, що 11 жовтня 

2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну сис-
тему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI. 

У відповідності до п. 10 розділу VI зазначеного Закону, якщо влас-
ник цінних паперів (акціонер) протягом року з дня набрання чиннос-
ті Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом 
депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою 
АТ  «Райффайзен Банк Аваль») договір 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 (акції) такого власника (ак-
ціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на 
загальних зборах учасників Банку) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента (зокрема, на загаль-
них зборах учасників Банку).

З метою укладення договору про обслуговування рахунку у цінних 
паперах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка 
здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам. 

Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не 
укладали договір з депозитарною установою для здійснення обліку 
прав на цінні папери, то на даний час облік Ваших прав на акції Банку 
здійснює депозитарна установа – АТ «Райффайзен банк Аваль». В 
такому випадку Вам необхідно звернутися до депозитарної устано-
ви  – АТ «Райффайзен Банк Аваль» – щодо укладення договору про 
обслуговування рахунку в цінних паперах. 

З питання укладення договору, а також стосовно виплати диві-
дендів минулих періодів, просимо звертатися до:

- Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової учас-
ті Банку за адресою: бул. Л. Українки, буд. 28-а, м.Київ з вівторка по 
четвер, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 го-
дин (телефон:(044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82);

- Кол-центру Банку за телефоном (044) 490-88-88

Правління банку.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИй ЗАВОД 

бУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
Приватне акціонерне товариство «Новгород-Сіверський завод 

будівельних матеріалів» (код за ЄДРПОУ – 00292089, місцезнахо-
дження: Україна, 16000, Чернігівська область, м. Новгород-
Сіверський, вулиця Козацька, 56), надалі – «Товариство», цим по-
відомляє, що «25» квітня 2016  року об 12:00 годині за адресою: 
Україна, 16000, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, 
вулиця Козацька, 56, кімната 1, відбудуться Загальні збори акціо-
нерів Товариства (надалі - Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах прово-
диться в день проведення Зборів  «25» квітня 2016 року  з 11-30 до 11-55 
за адресою: Україна, 16000, Чернігівська область, м. Новгород-
Сіверський, вулиця Козацька, 56, кімната 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбу-
ватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дати прове-
дення Зборів, тобто на 24.00 годину 20.04.2016 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що під-
тверджує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодав-
ством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – до-
ручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в 
передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує 
особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством доку-
мент, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним Зборів за адресою: Україна, Чернігів-
ська область, м. Новгород-Сіверський, вулиця Козацька, 56, кімната 1 в 
робочі дні з 12-00 до 15-30.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів особа - Гене-
ральний директор Киреєв Микола Миколайович, Довідки за телефоном: 
(050) 100 4626.

«25» квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувати-
меться в місці проведення Зборів. 

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Това-
риства. 

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів То-
вариства. 

4. Про затвердження звіту спостережної ради (наглядової ради) То-
вариства про результати діяльності за 2015 р.

5. Про затвердження звіту генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

6. Про затвердження звіту ревізійної комісії про проведену роботу за 
2015 р. та затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту 
та балансу Товариства за 2015 р.

7. Про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товари-
ства за 2015 р.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку / збитків Товариства за 
2015 р.

9. Про приведення Статуту Товариства у відповідність згідно норма-
ми чинного законодавства України та надання повноважень Генераль-
ному директору або уповноваженій ним на підставі довіреності особі на 
проведення необхідних реєстраційних дій.

10. Про переобрання членів спостережної ради (наглядової ради), 
затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (конт-
рактів) з членами спостережної ради (наглядової ради).

11. Про переобрання членів ревізійної комісії.
12. Про підтвердження повноважень генерального директора Това-

риства.
13. Затвердження договорів укладених Товариством.
14. Інші питання.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій 

формі  згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту То-
вариства за адресою: 16000, Україна, Чернігівська область, м. Новгород-
Сіверський, вулиця Козацька, 56.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до скликання Зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГОПОЛІС» 
код за ЄДРПОУ: 32707743 (надалі — Товариство), місцезнахо-

дження: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19 повідо-
мляє про проведення Загальних річних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 29 квітня 2016 року о 18 годині 00 хвилин за адресою: 
Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, конферен-
ційна зала на 2-му поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 
29  квітня 2016р. з 17 години 00 хвилин до 17 години 55 хвилин за 
місцем проведення Загальних річних зборів акціонерів .

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який 
посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який по-
свідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 
25  квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 

зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — госпо-

дарської діяльності Товариства за 2015 рік, визначення перспектив 
діяльності на 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Звіт та Висновки Ревізора товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 

за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покрит-

тя збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності у 
2015 р., встановлення порядку виплати дивідендів.

8. Затвердження рішень, прийнятих Наглядової радою.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

тис. грн.
Найменування показника період 

Звіт-
ний 

2015р.

Попе-
редній 
2014р.

Усього активів 81414 81592
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 797 797
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 80425 80401
Грошові кошти та їх еквіваленти 177 343
Нерозподілений прибуток 1249 1416
Власний капітал 81303 81470
Статутний капітал 80000 80000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 111 34
Чистий прибуток (збиток) -167 125
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80000 80000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів до 28 квітня 2016 року 
(включно) за адресою — Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби На-
родів, 19, конференційна зала на 2-му поверсі, у робочі дні з 11 годи-
ни до 16 години за домовленістю, а в день проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів  — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Голова правління Михайловський Євген Олександро-
вич, телефон для довідок: +38 044 227-62-34. 

Голова Наглядової Ради ___________________ 
Рилова Наталія Вікторівна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"УКРТРАНСГАЗ"
2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)280-39-04 (044)464-20-20
5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.utg.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «УКРТРАНСГАЗ» №31 вiд 22.03.2016 року достроково припиненi пов-
новаження Голови Ревiзiйної комiсiї Свiрiна Вадима Володимировича 
згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на 
посадi перебувала з 17.03.2015 року.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» №31 вiд 22.03.2016 року достроково припиненi пов-
новаження члена Ревiзiйної комiсiї Богословського Сергiя Борисовича 
згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на 
посадi перебувала з 17.03.2015 року.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» №31 вiд 22.03.2016 року достроково припиненi пов-
новаження члена Ревiзiйної комiсiї Федорiйчука Ярослава Петровича 
згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на 
посадi перебувала з 17.03.2015 року.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» №31 вiд 22.03.2016 року достроково припиненi пов-
новаження члена Ревiзiйної комiсiї Лаврушко Олени Анатолiївни згiдно 
п. 11.33.19 Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi 
перебувала з 17.03.2015 року.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» №31 вiд 22.03.2016 року обраний Головою Ревiзiйної 

комiсiї Свiрiн Вадим Володимирович згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» строком на три роки. Посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом 
останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: 01.2011-05.2014 — ПрАТ  «Укра-
їнська фiнансова група», радник голови правлiння; 05.2014-по т.ч. — 
ПАТ  «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», директор 
Департаменту внутрiшнього аудиту.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» №31 вiд 22.03.2016 року обраний членом Ревiзiйної 
комiсiї Морозов Дмитро Михайлович згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» строком на три роки. Посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом 
останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: ПАТ "Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України", ЄДРПОУ 20077720: з 10.2006 по 02.2012 — 
начальник Управлiння контрольно-ревiзiйної роботи Дочiрньої компанiї 
"Газ України"; з 03.2012 по 07.2014 — заступник начальника управлiння 
Департаменту внутрiшнього аудиту; з 07.2014 по т.ч. — заступник директо-
ра Департаменту внутрiшнього аудиту.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» №31 вiд 22.03.2016 року обраний членом Ревiзiйної 
комiсiї Тахтай Андрiй Володимирович згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» строком на три роки. Посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом 
останнiх п’яти рокiв перебувала на посадi: з 04.2010 по т. ч. — начальник 
управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код 
ЄДРПОУ 20077720).

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» №31 вiд 22.03.2016 року обраний членом Ревiзiйної 
комiсiї Рубiс Сергiй Миколайович згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» строком на три роки. Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх п’яти 
рокiв перебувала на посадi: з 01.2007 — по т.ч. начальник вiддiлу Департа-
менту внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна 
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720).

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 Прокопiв Iгор богданович
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2016
(дата)

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ДЕЛЬФІН»
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-

ВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі — Товариство), що знаходиться за адре-
сою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, в особі 
Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє, що «27» квітня 
2016 року о 10-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товари-
ства (надалі — Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Хар-
ків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «27» квітня 
2016 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 21.04.2016р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтвер-
джує особу, представникам акціонерів — додатково доручення на право 
участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодав-
ством порядку.

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

1.Обрання Голови та секретаря Зборів. 2.Затвердження Звіту про корпо-
ративне управління Товариства за 2015р. 3.Затвердження звіту Правління 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2015р. 4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою робо-
ту за 2015р. 5.Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 
2015р. 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2015р. 7.Затвердження річно-
го звіту Товариства за 2015р. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 

2015р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонер-
ні товариства». 9.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з 
урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні това-
риства». 10.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. 11.Про обрання членів Наглядової 
ради Товариства. 12.Про затвердження умов цивільно-правових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради Товариства. 13.Про заборону Товариству протягом року здій-
снювати викуп акцій Товариства. 14.Про надання попередньої згоди на вне-
сення змін до Статуту Товариства. 15.Про попереднє схвалення значного(их) 
правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року. 16.Про на-
дання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо 
якого(их) є заінтересованість протягом року. 17.Різне.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за місцезнаходжен-
ням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Го-
лови Правління у робочі дні, робочий час з 09-00 години до 18-00 години, а в 
день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Оста-
нін Михайло Олександрович. Довідки за телефонами: (057) 7143207.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

2015 2014
Усього активів 13052 14316

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 25 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

62

Основні засоби 370 541
Довгострокові фінансові інвестиції - 700
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 67 199
Грошові кошти та їх еквіваленти 1576 711
Нерозподілений прибуток 104 61
Власний капітал 12104 12061
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов’язання 301 282

Поточні зобов’язання 647 1973
Чистий прибуток (збиток) 43 52
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120000 120000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН»     Поколодний В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ 
ГРУП» (далі — Товариство), (ідентифікаційний код 37841948, місцезнахо-
дження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення Загальних зборів: 29 квітня 2016 року о 10:00 год.
Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок КИЯ-

НІВСЬКИй, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.
Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 29 квітня 2016 року 

о 9:00 год.
Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 29 квітня 2016 

року о 9:45 год.
Місце реєстрації учасників Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок 

КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах акціонерів — 25 квітня 2016 року станом на 24-00 годину.
Перелік питань,  

що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

Зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2015 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2015 р.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Това-

риства у 2015 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акці-
онерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-

никам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 
6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком не-
робочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів — 
за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати 
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та доку-
мент, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — Директор Бакакін Олександр Андрійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «СОЛАР МЕНЕДжМЕНТ ГРУП», тис.грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 157016 157010
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 42 54
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 -
Нерозподілений прибуток 13 9
Власний капітал 157013 157009
Статутний капітал 157000 157000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3 1
Чистий прибуток (збиток) 4 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 628 000 000 628 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 3

Телефони для довідок: (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор ПРАТ «СОЛАР МЕНЕДжМЕНТ ГРУП»              О.А. бакакін

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛАР МЕНЕДжМЕНТ ГРУП» 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРО-
ПОЛІМЕРМАШ», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, 
вул. Героїв Сталінграду, 147, повідомляє про скликання загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 147, в актовому залі.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2015 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Това-

риства за 2015 рік.
4. Затвердження звіту Ревiзiйної комісії про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства та розподіл при-

бутків (збитків) Товариства за висновками роботи в 2015 році.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Питання попереднього схвалення значних правочинів Товариства на 

2016 рік.
8. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
9. Надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства.
Реєстрація акціонерів відбудеться 27 квітня 2016 року з 10.00 по 10.45 годи-

ни. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документи, що посвідчують 
особу, та доручення на право участі у зборах (для представників акціонерів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних 
зборах — 22.04.2016 р.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами щодо про-
ведення загальних зборів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Ста-
лінграду, 147. Довідки за тел. (056) 732-31-83.

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

 Найменування показника період
звітний  попередній

Усього активів 139104 125064 
Основні засоби 32390 40176
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7 
Запаси 43085 43969
Сумарна дебіторська заборгованість 49746 23965
Грошові кошти та їх еквіваленти 9510 1344 
Нерозподілений прибуток -2335 -2381
Власний капітал 22116 22070 
Статутний капітал 10180 10180 
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 33906 22467
Чистий прибуток (збиток) 434 46 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1939071 1939071 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 202 146
Дирекція Товариства
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» (далі — 
Товариство) (ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження: Україна, 
04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє про про-
ведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення Загальних зборів: 29 квітня 2016 року о 
16:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок КИЯ-
НІВСЬКИй, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 29 квітня 2016 року 
о 15:00 год.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 29 квітня 2016 
року о 15:45 год.

Місце реєстрації учасників Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок 
КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів — 25 квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

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

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
Зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2015 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2015 р.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Това-

риства у 2015 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-

риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціоне-
рів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-

никам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 
6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком не-
робочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів — 
за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати 
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та доку-
мент, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — Директор Бакакін Олександр Андрійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», тис.грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 143014 143012
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 41 59
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 -
Нерозподілений прибуток 12 10
Власний капітал 143012 143010
Статутний капітал 143000 143000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2 2
Чистий прибуток (збиток) 2 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 572 000 

000
572 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 3

Телефони для довідок: (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»  О.А. бакакін

Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «Будівельно-монтажна фірма «Азов-

стальбуд» (Ідентифікаційний код 01237193, місцезнаходження товариства: 
87505, м. Маріуполь вул. Якова Гугеля, 3) повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів та їхніх представників відбудуться 29 квітня 2016 року о 
14-00 за адресою: 87505, м. Маріуполь вул. Якова Гугеля, 3 в будинку 
фірми. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде здійснюватись за місцем 
проведення зборів в день їх проведення з 13-30 до 14-00. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів — оформлене належним чином 
доручення. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення загальних зборів — 28 березня 2016 року, дата складання пе-
реліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах буде скла-
дено станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд» за 2015 рік, 
затвердження річного балансу за станом на 31.12.2015 року і річного звіту.

2. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2015 рік.
3. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків за підсумками 

роботи за 2015 рік.
5. Надання дозволу на значний правочин.
6. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

7. Обрання членів Ревізійної комісії
З матеріалами порядку денного акціонер може ознайомитися за місцем 

знаходження Товариства, 2-й поверх, менеджер з адміністративної діяль-
ності (Панасенко О.О.) з 25 березня 2016 з 10-00 до 15-00. Письмові пропо-
зиції щодо порядку денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення зборів. Довідки за телефоном: 0629-22-11-07.

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

Найменування показника Звітний, 
2015 рік

Попере-
дній, 

2014 рік
Усього активів 134574 126595
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13386 16594
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 95212 91980
Сумарна дебіторська заборгованість 15318 9568
Грошові кошти та їх еквіваленти 3159 10
Власний капітал 11685 12561
Статутний капітал 1868 1868
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5906) (7265)
Довгострокові зобов’язання 83233 83624
Забезпечення наступних витрат і платежів 1610 1614
Поточні зобов’язання 38046 28796
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (13,77) 16,61
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(13,77) 16,61

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 84900 84900
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду (шт.):

- -

- загальна номінальна вартість - -
- у відсотках від статутного капіталу - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

- -

Вартість чистих активів 11685 12561
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 199 321

Примітка: Інформація про проведення загальних зборів акціонерів роз-
міщена на власній сторінці в інтернеті за адресою: 

http://azovstalstroy.emitents.net.ua/ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор  О.Д. Сидоренко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бУДІВЕЛЬНО-МОНТАжНА ФІРМА «АЗОВСТАЛЬбУД»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИШНЕВЕ», 

код за ЄДРПОУ: 13723022, місцезнаходження: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 23, повідомляє, що 
річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 25.04.2016 року, початок об 
11 год. 00 хв. за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський 
район, м.Вишневе, вул.Київська, 23, кабінет директора.

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

вноважень та обрання персонального складу.
2. Звіт Генерального директора за підсумками роботи за 2015 рік та 

основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік.

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

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. 
Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками 
роботи за 2015 рік.

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

6. Розподіл прибутку за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 2015 
рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Правління. Обран-
ня Голови і членів Правління.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії. 
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора).

9. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються 
в процесі господарської діяльності Товариства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2016 р.

11. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування, в тому числі кумулятивного голосування, на загальних зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 7534 7817

Основні засоби 5198 5121
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 70
Нерозподілений прибуток 2094 2104
Власний капітал
Статутний капітал 543 543
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток -314 9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 135861 135861
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

21 21

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів — 19.04.2016 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год. 30 хв. до 10 год. 45 хв. у день 
та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери 
повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для 
уповноважених осіб — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та 
доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 08132, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 23 кабі-
нет директора, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Маринчик Олег Володимирович.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 23. Довідки за 
тел.:  (04598)5-27-02.

Генеральний директор  О.В. Маринчик

Приватне акціонерне товариство «ТепликРайагрохім» (місцезнахо-
дження: 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик вул. Коцю-
бинського 3, код за ЄДРПОУ: 05487587), (надалі — Товариство) повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства, 
які відбудуться 28 квітня 2016 року об 11:00 годині за адресою: Украї-
на, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинсько-
го, 3, в адмінбудинку, кабінет директора №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-
будеться з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення загальних збо-
рів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 22 квітня 2016 р.

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

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

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

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

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту 

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

господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. 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 підписан-
ня Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу 

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Укра-
їна, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинського,3, в 
адмінбудинку, кабінет директора №1 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 ознайомлення акці-
онерів з документами — директор Волошин М.І.

Довідки за телефоном: (04343) 6-76-13.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року 
наводимо показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік (тис. грн.)
Найменування показника Перiод 

Звiтний 
2015 р.

Попере-
дній 2014 

р.
Усього активiв 4 905 5 120
Основнi засоби 641 804
Довгостроковi фiнансовi інвестиції 0 0
Запаси 159 133
Сумарна дебiторська заборгованість 4 090 4 132
Грошовi кошти та їх еквіваленти 12 10
Нерозподiлений прибуток -3 979 -3 822
Власний капiтал -1 048 -891
Статутний капiтал 177 177
Довгостроковi зобов’язання 0 0
Поточнi зобов’язання 5 953 6 011
Чистий прибуток (збиток) -158 -1
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 708 708
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштiв, витрачених на викуп 
власних акцiй протягом перiоду

0 0

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб) 2 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТепликРайагрохім»
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 Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СЕРВІС-ПОбУТ» 
Шановний акціонер !

Приватне акціонерне товариство «Сервіс-ПОБУТ» повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 
29  квітня 2016 року о 10-00 годині за адресою 42700 м.Охтирка Сум-
ська обл. вул.жовтнева,12, в приміщенні бухгалтерії ПрАТ «Сервіс-
ПОбУТ».

Реєстрація учасників з 9.00год. до 9-45 год.
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде 

складено станом на 24годину 25.04.2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування Зборів.

( Порядок денний):
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження порядку голосу-

вання на Зборах та регламенту Зборів.
3.Звіт приватного акціонерного товариства «Сервіс-ПОБУТ» про ре-

зультати фінансово- господарської діяльності за 2015рік . Прийняття рі-
шень за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт наглядової ради Товариства про господарську діяльність товари-
ства за 2015 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.

5.Звіт та висновки ревізора Товариства за 2015рік. Прийняття рішень за 
результатами розгляду звіту.

6.Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 
2015 рік.

7.Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Сервіс-ПОБУТ» за 2015рік.
8.Визначення основних напрямків діяльності приватного акціонерного 

товариства «Сервіс-ПОБУТ» на 2016р.
9.Попередне схвалення про надання повноважень Директору на укла-

дання та підписання від імені Товариства значних правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, що перевищують 50 і більше відсотків ринкової вартості 
активів товариства. А саме з питань розпорядження ( відчуження) Догово-
рів поруки, Договору (ів) позики, договорів застави та /або будь-яких інших 
договорів.

10.Затвердження рішень прийнятих наглядовою радою про вчинення 
значних правочинів протягом 2015 року та до моменту проведення загаль-
них зборів.

11.Прийняття рішення про відкликання директора Товариства та обран-
ня нового директора Товариства.

12.Зміни до Статуту.
13.Прийняття та затвердження рішення про припинення Товариства 

шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.
14.Визначення та затвердження назви Товариства з обмеженою відпо-

відальністю – правонаступника Товариства.
15.Затвердження місцезнаходження Товариства з обмеженою відпові-

дальністю – правонаступника Товариства.
16.Затвердження умов порядку та плану здійснення перетворення То-

вариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.
17.Призначення комісії з припинення Товариства. Обрання та затвер-

дження персонального складу комісії з припинення Товариства, надання їй 

необхідних для реалізації процедури припинення Товариства шляхом пе-
ретворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

18.Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі 
Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю – правонаступника.

19.Затвердження умов, порядку строків та ціни викупу акцій у акціонерів 
Товариства.

20.Затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог 
до Товариства.

21.Затвердження персонального складу осіб та надання їм необхідних 
повноважень для повідомлення державних органів щодо прийняття Това-
риством рішення про припинення шляхом перетворення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2015 рік
Найменування показників  Період  Попередній
 Звітний 2015р.  2014р.
 ( тис. грн..)  ( тис. грн..)
Усього активів  513.5  562.4 
Основні засоби  436.1  460.1 
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  4.8  4.8
Сумарна дебіторська заборгованість  25.6  39.0 
Грошові кошти та їх еквівалент  -  11.8 
Нерозподілений прибуток  -(497.0)  - ( 287.7) 
Власний капітал  -  - 
Статутний капітал  224.5  224.5
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  116.10  33.5 
Чистий прибуток ( збиток)  -209.3  - 211.4 
Середньорічна кількість акцій ( шт.)  1000.0  1000.0
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів та з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го та проектами рішень з порядку денного, можна ознайомитись за місцем 
знаходженням товариства у робочий час та в доступному місці ( м. Охтир-
ка, вул.Жовтнева,12 приміщення бухгалтерії,( 3-й поверх), а в день прове-
дення загальних зборів, також в місці проведення загальних зборів акціоне-
рів.

Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість 
ознайомитись з проектом ( проектами) рішень з питань порядку денного. 
Відповідальний за порядок ознайомлення з документами голова наглядо-
вої ради Шаповалова Тетяна Костянтинівна.

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

фізичних осіб) оформлену згідно чинного законодавства України.
Адреса та телефони для довідок : Україна, 42700, Сумська обл., 

м. Охтирка, вул..Жовтнева,12 ( 3-й) поверх, приміщення бухгалтерії, 
тел.  ( 05446) 2-60-72, м.т.  0666752332.

Особа зазначена ниже, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Голова наглядової ради ПрАТ «Сервіс-ПОбУТ»     Т.К.Шаповалова

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -82» 
код за ЄДРПОУ - 14243385,місцезнаходження Україна,14014, Чернігів-
ська  обл..Чернігівський р-н.с.Жавинка,вул..Дачна,2 (далі –Товариство), 

що відбудуться 29 квітня 2016 року о 11:00 за місцезнаходженням 
Товариства: Україна,14014, Чернігівська обл., Чернігівський район, 

с  жавинка, вул. Дачна,2
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ,ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 

(ПОРЯДОК ДЕННИй)
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Основні напрямки діяльності в 2016 р.
3. Звіт голови наглядової ради за 2015 р. та прийняття рішення за під-

сумками розгляду звіту.
4. Звіт ревізора за 2015 р. Затвердження висновку ревізора за підсумка-

ми перевірки фінансового-господарської діяльності товариства у 2015 р. .
5. Затвердження річного звіту за 2015 р. Порядок розподілу прибутку..
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10-00 до 11-00 за місцезнахо-

дженням Товариства .Дата складання переліку акціонерів ,які мають право 
на участь у загальних зборах 29.04.2016 р. Можливість ознайомлення із 
матеріалами щодо розгляду питань порядку денного буде надана акціоне-
рам за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 13-00.В день 

проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 
документами за місцем проведення зборів (відповідальна особа-
Гребельний І.Ф. тел.(0462) 664-798,моб.0931545478

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2015 рік(тис.грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  218,2 565,1
Основні засоби  158,1 163,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси  18,6 228,8
Сумарна дебіторська заборгованість 32,9 85,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,3 13,2
Нерозподілений прибуток (-234,8)  (-316,2)
Власний капітал  76,4 -5
Статутний капітал 162,1 162,1
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 141,8 570,1
Чистий прибуток (збиток) 81,4 -130,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 648292 648292
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 8
Директор Товариства  Гребельний І.Ф.
Тел./факс 0462-664-798
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТР КОРПОРАТИВНИХ РІШЕНЬ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32552970, 
місцезнаходження: 01013, м. Київ, вулиця Промислова, буд. 4)

Повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 10.00 за адресою: місто Київ, 
вулиця Промислова, будинок 4, в приміщенні ПрАТ «Центр корпора-
тивних рішень», 3-й поверх, кімната 308.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «Центр корпоративних рішень» (надалі – Загальні збори Товариства).
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
4. Звіт директора ПрАТ «Центр корпоративних рішень» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2015 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивіден-
дів.

8. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товари-
ства «Центр корпоративних рішень» шляхом перетворення на Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Корпоративні рішення ЛТД».

9. Затвердження персонального складу комісії з припинення Товари-
ства шляхом перетворення.

10. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
11. Затвердження строку заявлення кредиторами ПрАТ «Центр корпо-

ративних рішень» своїх вимог у зв’язку з припиненням ПрАТ «Центр корпо-
ративних рішень» шляхом перетворення.

12. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів, які голо-
сували проти прийняття рішення про припинення ПрАТ «Центр корпора-
тивних рішень» шляхом перетворення.

13. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «Центр корпора-
тивних рішень» на частки у статутному капіталі ТОВ «Корпоративні рішен-
ня ЛТД», що створюється шляхом перетворення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Центр корпоративних рішень» (тис. грн.)

Найменування показника період 
2015 рік 2014 рік

Усього активів  49763,9 46426,2

Основні засоби  11428,5 12315,2
Довгострокові фінансові інвестиції  4767,3 1712,0
Запаси 27,1 24,5
Сумарна дебіторська заборгованість  12092,0 15216,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 11085,9 7179,0
Нерозподілений прибуток (11187,5) (5423,1)
Власний капітал 18289,4 24686,7
Статутний капітал 21452,4 21452,4
Довгострокові зобов'язання 24541,5 16860,2
Поточні зобов'язання 6933,0 4879,3
Чистий прибуток (збиток) (6536,2) (5143,1)
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) 

6 5

Перелік акціонерів ПрАТ «Центр корпоративних рішень», які мають пра-
во на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначе-
них на 28 квітня 2016 року, складається станом на 24 годину 22 квітня 2016 
року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 28 квітня 2016 року 
з 9.00 до 9.45 за місцем проведення Загальних зборів (місто Київ, вулиця 
Промислова, будинок 4, в приміщенні ПрАТ «Центр корпоративних рі-
шень», 3-й поверх, кімната 308).

Для реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонерам Товариства 
необхідно мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт 
і довіреність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – ПАТ «Національ-
ний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, 
буд.  17/8. Телефони: (044) 591-04-04, 482-52-07/08.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Річних Загальних 
зборів, акціонери та їх представники у робочі дні з 10.00 до 16.00 можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень Річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства, за адресою: місто Київ, вули-
ця Промислова, будинок 4, в приміщенні ПрАТ «Центр корпоративних рі-
шень», 3-й поверх, кімната 308. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Данилко Ольга Ігорівна.

Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертатися за 
телефоном: (044) 253-00-27.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів учасників (засновників) ТОВАРИ-
СТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАМ’Я-
НЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИй ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИй ЗАВОД» 

Повідомляємо, що загальні збори учасників (засновників) відбудуться 
27.04.2016 року об 11-00 годині в приміщенні конференц-залу ТДВ 
«К-ПЕМЗ» за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Хмельницьке 
шосе, 32. Реєстрація учасників та їх представників для участі в зборах три-
ватиме з 10.00 до 10.30 год. в приймальні генерального директора. 

Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

товариства за перший квартал 2016 рік.
3. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності 

товариства за перший квартал 2016 рік.
4. Про збільшення статутного капіталу ТДВ «К-ПЕМЗ».
5. Про внесення змін до установчих документів ТДВ «К-ПЕМЗ».
6. Про вступ до Товариства спадкоємця учасника товариства.
Для участі у зборах учасникам слід мати при собі документ, що посвід-

чує особу (паспорт), представникам – доручення на право участі у зборах 
та документ, що посвідчує особу.

Телефони для довідок:
(03849) 3-18-15, 2-83-10.
Генеральний директор 
ТДВ «К-ПЕМЗ»  Л.О. Дьяконов

ПрАТ «СКАДОВСЬКПОбУТСЕРВІС» скли-
кає загальні збори акціонерів 29.04.2016 р. о 10.00 за адресою: Херсон-
ська обл., м. Скадовськ, вул. Чапаєва, 121, з таким порядком ден-
ним:

1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2015 р.
2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і роз-

поділу прибутку за 2015 р.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися протягом року.
Реєстрація учасників зборів 29.04.16 з 09.20 до 9.50 за зазначеною 

адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціоне-
рів  – паспорт та довіреність. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства за 2015 р. (тис.грн.)
Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 316,3 297,6

Основні засоби 281,1  300,5
Запаси 232,9 241,9
Сумарна дебіторська 
заборгованість

67,5 41,5

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

9,1 7,4

Нерозподілений 
прибуток

33,3 33,3

Власний капітал 0 0
Статутний капітал 283,9 283,9
Поточні зобов’язання 6,7 7,4
Чистий прибуток
(збиток)

0 0

Середньорічна кількість 
акцій(шт.)

28392 28392

Чисельність працівників на 
кінець періоду(осіб)

7 7
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ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ»
Наглядова рада ПрАТ «УФК» (місцезнаходження: Дніпропетровська 

область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, б. 29 а, код 
за ЄДРПОУ 21884144) повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів: 29 квітня 2016 року, об 
15:00 год.

Місце проведення загальних зборів: Дніпропетровська область, 
Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, б. 29 а, зал засідань. 

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 
29 квітня з 14:30 до 14:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 25 квітня 2016 р. 

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загаль-

них зборів акціонерів ПрАТ «УФК».
2. Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду Звіту Директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслід-

ками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Реві-
зора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році та прийнят-

тя рішення про схвалення (попереднє схвалення) значних правочинів та 
правочинів щодо яких є заінтересованість, які укладаються Товариством у 
поточному році.

8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УФК» та затвердження його у 
новій редакції.

9. Про внесення змін до внутрішніх Положень ПрАТ «УФК» та затвер-
дження їх в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 11 505.5 11 579.8
Основні засоби 4 079.1 4 304.6
Довгострокові фінансові інвестиції 6 021.7 6 021.7
Запаси 66.6 84.9
Сумарна дебіторська заборгованість 930.6 802.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 6.6 0.1
Нерозподілений прибуток (698.0) 124.9
Власний капітал 3 440.4 4 263.3
Статутний капітал 415.8 415.8
Довгострокові зобов'язання 4 214.9 4 214.9
Поточні зобов'язання 3 850.2 3 101.6
Чистий прибуток (збиток) (822.9) (638.5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41 575 41 575
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 документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до 
дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10:00 до 16:00 
за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, або за 
зверненням до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням: м. Кривий 
Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 209, а також в день проведення за-
гальних зборів – у місці їх проведення.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборів акціонерів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерів. 

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів також довіреність, що 
оформлена згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок: (056) 404-95-65

Голова Наглядової ради  Носов В.М.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ»
Про проведення Загальних зборів акціонерів 

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«Шепетівкагаз» (надалі Товариство) повідомляє про проведення 
«28» квітня 2016 року о 10:00 , загальних зборів акціонерів за адресою: 
Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Економічна, 29, (при-
міщення їдальні).

Порядок денний:
1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «Шепетівкагаз» за 

2015  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 
органу ПАТ «Шепетівкагаз» за 2015 рік.

4. Про розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Шепетівкагаз» за 2015 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
ПАТ  «Шепетівкагаз» за 2015 рік.

5. Про розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Шепетівкагаз» за 2015 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
ПАТ «Шепетівкагаз» за 2015 рік.

6. Про затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Шепетівка-
газ» на 2016 рік.

7. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Шепетівкагаз».
8. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «Шепетівкагз» за 2015 рік.
9. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, що можуть укладатися ПАТ «Шепетівкагаз» протягом 
не більше як 1 (одного) року з дня проведення Загальних зборів акціоне-
рів».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде здійснюватися «28» квітня 2016 року за місцем їх проведення з 09.00 
до 09.45 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних збо-
рах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України, станом на «25» квітня 201 6року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а для представників, також належним чином оформлену довіре-
ність.

Акціонери також мають можливість ознайомитися з матеріалами 
(документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів, в робочий час (з 09.00 до 17:00) в 
робочі дні з понеділка по п’ятницю (включаючи день проведення збо-
рів) за адресою Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Еконо-
мічна, 29, кабінет юриста шляхом особистого подання звернення про 
бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань 
для ознайомлення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – голова Наглядової ради Товариства Петренко 
Григорій Миколайович.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 18095 15228
Основні засоби 6943 7044
Довгострокові фінансові інвестиції 39 39
Запаси 1172 1077
Сумарна дебіторська заборгованість 7681 5971
Грошові кошти та їх еквіваленти 1395 658
Нерозподілений прибуток 258 155
Власний капітал 5286 5304
Статутний капітал 1272 1272
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 103 155
Середньорічна кількість акцій (шт.) 318000 318000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

107 114

Телефон для довідок: (098)332 30 18
ПАТ «Шепетівкагаз»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТУРбОАТОМ» 
(ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект 

Московський, 199)
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПАТ «ТУРБОАТОМ» повідомляє про проведення Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «Турбоатом». Збори відбудуться за місцезнаходженням То-
вариства 26 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Укра-
їна, м. Харків, проспект Московський, 199, актова зала. 
ПОРЯДОК ДЕННИй (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, при-
йняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Това-

риства.
4. Звіт дирекції товариства про результати фінансово-господарської ді-

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

5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття 
рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізій-
ної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних диві-

дендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради товариства.

11. Обрання членів наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії товариства.

14. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка упов-
новажується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товари-
ства.

16. Прийняття рішення щодо значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ  «Турбоатом» (тис. грн.)
Найменування показника Період

(на 31.12 звітного періоду)
2015 рік 2014 рік

Усього активів  4 877 344 4 015 326
Основні засоби  496 590 486 358
Довгострокові фінансові інвестиції  - 67 254
Запаси 1 584 400 1 737 317
Сумарна дебіторська заборгованість  323 224 454 585
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 164 298 864 652
Нерозподілений прибуток 3 478 191 2 412 760
Власний капітал 3 648 637 2 579 448
Статутний капітал 105 624 105 624
Довгострокові зобов'язання 194 241 161 748
Поточні зобов'язання 1 034 466 1 274 130
Чистий прибуток (збиток) 1 511 062 637 397
Середньорічна кількість акцій (шт.) 422 496 520 422 496 520
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників (осіб) 4 697 5 811

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 20.04.2016 р. 

Ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного Загальних 
зборів акціонери Товариства можуть за письмовою заявою у робочий час 
за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус. 
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69. 

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися за місцем 
проведення Загальних зборів. Початок реєстрації 26.04.2016 р. о 10-00, 
закінчення о 11-30. Телефон для довідок: (057) 349-23-69. 

Дирекція Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ІНСТИТУТ РАДІА-
ЦІйНОГО ЗАХИСТУ АКАДЕМІЇ ТЕХНОЛО-

ГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
(код ЄДРПОУ 23151351)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товари-
ства, які відбудуться 26 квітня 2016 р. о 12:00 годині за адресою: м. Київ, 
вул. Мельникова, буд. 53, 1-й поверх, кімната № 106.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде проводитись 26 квітня 2016 р. з 11:00 до 11:45 годин за місцем про-
ведення загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 годину за три 
робочі дні до дати проведення зборів, тобто на 24.00 годину 
20.04.2016  р.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додат-
ково довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, лічильної комісії та за-

твердження порядку ведення загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора за результатами роботи за 2015 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
3. Звіт Ревізора за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду, затвердження висновків Ревізора. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. 
6. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що укла-

далися  Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 
року. 

7. Припинення повноважень і обрання Генерального директора Това-
риства. 

8. Припинення повноважень і обрання Ревізора Товариства. 
9. Внесення змін до Статуту приватного акціонерного товариства 

«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних 
наук України» та затвердження його у новій редакції. 

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затверджен-
ня їх у новій редакції.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні 
з 9.00 до 18.00 , та в доступному місці – кабінеті бухгалтерії, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з вищезазначеними документами: директор фінансовий Васи-
лець Аліна Андріївна. 

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 Товариства. 

Довідки за телефоном (044) 489-49-00.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

 Найменування показника  
Період 

Звітний 
(2015 рік)  

Попередній 
(2014 рік) 

Усього активів 31346 17074
Основні засоби  1587 588
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 265 267
Сумарна дебіторська заборгованість 7223 3545
Грошові кошти та їх еквіваленти 9478 10478
Нерозподілений прибуток 15058 1389
Власний капітал 18427 4758
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 582 257
Чистий прибуток (збиток) 13867 181
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

81 78

Генеральний директор  Ліхтарьов І. А.
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ІНФОРМАЦІЯ 
в повідомленні про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОП-
СЬКИй РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИй ЗАВОД»

(41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, буд. 18, код ЄДРПОУ 
30640200)

повідомляє, що Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Конотопський ремонтно-механічний завод», відбудуться 
29 квітня 2016 року о 10.00 год. за адресою: Сумська область, м. Коно-
топ, вулиця Парківська, буд. 18, кімн. 1.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Това-

риства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, ревізійної комісії.
7. Про приведення установчих документів Товариства у відповідність 

до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного това-

риства «Конотопський ремонтно – механічний завод» шляхом перетво-
рення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Конотопський ре-
монтно – механічний завод».

9. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення 
перетворення.

10. Про створення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціо-
нерного товариства «Конотопський ремонтно – механічний завод». Обрання 
Голови та членів комісії з припинення (перетворення) та надання їй повно-
важень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

11. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голо-
сували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Приватного 
акціонерного товариства «Конотопський ремонтно – механічний завод». 

12. Затвердження порядку та умов обміну акцій Приватного акціонер-
ного товариства «Конотопський ремонтно – механічний завод», що при-
пиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Конотопський ремонтно – механічний завод», що 
створюється шляхом перетворення.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 09.00 до 
09.45 години в день та за місцем проведення зборів. Право на участь у 
Загальних зборах мають особи, які є акціонерами Товариства, станом на 
дату проведення призначених Загальних зборів акціонерів, та будуть за-
значені у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складе-
ному станом на 25.04.2016 р. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам та їх представникам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноважен-
ня представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціо-
нери та їх представники можуть ознайомитись з 28.03.2016 р. у робочі дні з 
10.00 до 15.00 години за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, 
буд. 18, кімн. 1. Довідки за телефоном /05447/ 66175. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Бойко Є.І. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний 
2015

Попере-
дній 2014

Усього активів 26145 17778
Основні засоби 15871 12533
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1211 1525
Сумарна дебіторська заборгованість 3607 4049
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 96
Нерозподілений прибуток (збиток) (12905) (4872)
Власний капітал 12912 4863
Статутний капітал 595 595
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 25543 15726
Чистий прибуток (-збиток) (-8033) 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2379600 2379600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 85
Незавершене виробництво 4810 1601

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПрАТ «КРМЗ»  бойко Є І. 
23.03.2016 р.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВ-

ДРУжНІСТЬ «СЛАВУТИЧ - бОРИСПІЛЬ»
(код ЄДРПОУ: 05538833, місцезнаходження: 08361, Київська область, 

м. Бориспіль, вул. Горького, 42) повідомляє, про проведення Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 12.00 год. у при-
міщенні актового залу, холу за адресою: Київська область, м. борис-
піль, вул. Горького, 42. Реєстрація акціонерів та їх представників про-
водиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: 22 квітня 2016 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління. Визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2015 року та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

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

6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р., про 
розмір річних дивідендів.

7. Про зміну типу товариства, зміна найменування з ПУБЛІЧНЕ акціо-
нерне товариство на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції.

9. Про затвердження внутрішніх положень акціонерного товариства.
10. Про переобрання членів Правління.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового дого-

вору (контракту), що укладається з Головою Правління, встановлення 
розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договору (контракту) з Головою Правління.

12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
13. Обрання Ревізійної комісії.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Горького, 42 (кабінет бухгалтерії), а в день про-
ведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Корпора-
тивний секретар – Андронова Людмила Володимирівна. Пропозиції щодо 
Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного 
місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження. Телефон: 0459564776.
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 21638 21280
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19718 19587
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 403 249
Сумарна дебіторська заборгованість 690 776
Грошові кошти та їх еквіваленти 242 80
Нерозподілений прибуток (збиток) -4539 -4820
Власний капітал 17009 16728
Статутний капітал 659 659
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4629 0
Чистий прибуток (збиток) 281 -1887
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2637327 2637327
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) 168 158

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом: Голова Правління В.І.Арєф'єв.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бУДІВЕЛЬНА ФІРМА «СТАРАТЕЛЬ»

(код за ЄДРПОУ: 13682121, місцезнаходження: 02068, м.Київ, вул. Анни 
Ахматової, 5) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 29 квітня 2016 року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за 
адресою: м.Київ, вул. Анни Ахматової, 5. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення збо-
рів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представни-
кам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що по-
свідчує його повноваження, оформлене згідно чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИй (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-

рів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік, основних напрямків діяльнос-
ті товариства на 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та Висновки Ревізора Товариства про підсумки перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

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

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р., про 
виплату дивідендів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 25 квітня 2016 року. Акціонери можуть ознайомиться з матеріа-
лами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 в ка-
бінеті Генерального директора за адресою: м.Київ, вул. Анни Ахматової, 5, а 
в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відпові-
дальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений 
Генеральний директор – Твердохліб Володимир Володимирович. Пропозиції 
щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактично-
го місцезнаходження Товариства. Телефон: (044) 570-99-98.
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7087,2 7273,2
Основні засоби 1488,2 1651,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 238,8 238,8
Сумарна дебіторська заборгованість 5314,00 156,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 44,5 54,9
Нерозподілений прибуток 4553,1 4845,1
Власний капітал 4576,3 4868,3
Статутний капітал 11,3 11,3
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 2510,9 2404,9
Чистий прибуток (збиток) -292 -104
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000 3000
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) 2 2
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Генеральний директор Твердохліб В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕЛСА»
(код за ЄДРПОУ: 21457131, місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка 

Грекова, 3) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 27 квітня 2016 року о 14.30 год. у приміщенні конференц-
залу за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 17. 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 14.00 до 14.30 
за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044)495-21-67.

ПОРЯДОК ДЕННИй (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-

рів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-

ської діяльності Товариства за 2015р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2015 року.
4. Звіт та Висновки Ревізора товариства за 2015рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізора.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, річного фінансового зві-

ту та балансу Товариства за 2015р., затвердження розміру річних дивіден-
дів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Про припинення повноважень Ревізора.
8. Обрання Ревізора.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 21 квітня 2016 року. Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, 
які необхідні для проведення зборів, в робочі дні за домовленістю з 11.00 до 
16.00 за адресою: м.Київ, вул. Академіка Грекова, 3 (бухгалтерія), а в день про-
ведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова правлін-
ня. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в пись-
мовій формі за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для реє-
страції акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно 
мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також 
повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повнова-
ження.

Основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5691,5 4975,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4857,7 4195,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 314,9 49,4
Сумарна дебіторська заборгованість 275,7 611,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 243,2 89,4
Власний капітал 5176,6 4447,0
Статутний капітал 1056,7 1056,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3232,7 2503,1
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 514,9 528,7
Чистий прибуток (збиток) 1015,1 463,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4226916 4226916
Кількість власних акцій, викуплених на протязі року (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом року

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 5 5

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Голова Правління Мазепа І.В.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Автоальянс-ХХІ сторіччя»; 2. Код за ЄДРПОУ: 31282328; 3. Місцезна-
ходження: 04116 м.Київ, Старокиївська 10; 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (044) 5937981, (044) 4813112; 5. Електронна поштова адреса: 
sekretar@avtoalians.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://avtoalians.com/ ; 7. Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Приватне акціонерне товариство «Автоальянс - ХХІ сторіччя» пові-

домляє, що від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік акціонерів станом 
на 16.03.2015, у зв'язку з чим 24.03.2016 р. стало відомо, що: пакет 
власника «Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія 
«Автоальянс-інвест», який становив 704 973 шт. або 45,9047% голо-
суючих акцій емітента, збільшився до 704 985 шт. або 45,9055 % голо-
суючих акцій.

У переліку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власності на 
цiннi папери, тому у полі «дата зміни» 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.

Директор
ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя»  Отченаш А.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ»



№58, 25 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

71

(код ЄДРПОУ: 02132668, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул.  Ма-
шинобудівна, 44) повідомляє, про проведення чергових Загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2016 року о 12.00  год. у при-
міщенні холу за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та 
в день проведення зборів. Телефон: (044) 247-41-56.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 25 квітня 2016 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради за підсумками 2015 року та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінан-
сово  – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу, порядку розпо-
ділу прибутку Товариства за 2015р.

6. Про зміну найменування товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне Товариство.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом 
викладення його в новій редакції.

8. Про затвердження внутрішніх положень акціонерного товариства 
в новій редакції.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Машинобудівна, 44 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних 
зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління. 

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в 
письмовій формі за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 (бухгал-
терія).

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Упов-
новажений представник також повинен мати довіреність (або інший 
документ), що посвідчує його повноваження.

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14363 12443
Основні засоби 13506 11869
Довгострокові фінансові інвестиції 68 68
Запаси 107 92
Сумарна дебіторська заборгованість 637 411
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 3
Нерозподілений прибуток 3746 2938
Власний капітал 9926 9133
Статутний капітал 5930 5930
Довгострокові зобов’язання 3140 2091
Поточні зобов’язання 1297 1219
Чистий прибуток (збиток) 851 933
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23720952 23720952
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)

37 36

Голова Правління /підпис/ С.Ю.Демченко

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05538879; місцезнаходження: 
Київська область, м. Боярка, вул. Шевченка, 176) повідомляє про про-
ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2016 
року в актовому залі об 11.00 за адресою: Київська область, м. бо-
ярка, вул. Шевченка, 176.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.00 до 
10.45 за місцем та в день проведення зборів. Для реєстрації акціоне-
рам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати 
документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник та-
кож повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його 
повноваження.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 20 квітня 2016 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2015 рік, визначення перспектив розви-
тку на 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту прав-
ління.

3. Звіт Наглядової ради за підсумками 2015 року та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

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

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) то-
вариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2015р., про виплату дивідендів.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська 
область, м.Боярка, вул.Шевченка, 176 (бухгалтерія), а в день прове-
дення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним 

за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голо-
ва Правління. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів 
приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. 
Телефон: (298) 36-737; 36-146, 045 98 36-737.

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 2995,6 3119,4
Основні засоби 1233,7 1315,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 31,5 5,8
Сумарна дебіторська заборгованість 22,2 93,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,6 3,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2181,9 -2030,4

Власний капітал 2851,9 3003,4
Статутний капітал 3702,5 3702,5
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 143,7 116,0
Чистий прибуток (збиток) -151,5 9,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14809870 14809870
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0,00 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 22

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом: Голова Правління М.В.Стрілець 25.03.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бУЧАНСЬКИй ПРИЛАДОбУДІВНИй 

ЗАВОД ВЕДА»
(код ЄДРПОУ: 05756731, місцезнаходження: 08292, Київська обл., 

м.Буча, вул. Горького, 8) повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2016 року о 12.00 год. у холі ад-
мін. корпусу за адресою: Київська обл., м.буча, вул.Горького, буд.8. 
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за 
місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 499-78-06. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
22.04.2016 року. 

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності 
Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансо-
во  – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу, порядку розподілу 
прибутку Товариства за 2015р.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради.

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

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії.

9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

10. Про зміну найменування товариства з публічного акціонерного то-
вариства на приватне акціонерне Товариство.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом 
викладення його в новій редакції.

12. Про затвердження внутрішніх положень акціонерного товариства в 
новій редакції.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів , в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська обл., 
м.Буча, вул.Горького, буд.8 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних 
зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначений Голова Правління. Пропози-
ції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій 
формі за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Горького, буд.8 (кабінет бух-
галтерії). Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповно-
важений представник також повинен мати довіреність, що посвідчує його 
повноваження.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 10781 9225
Основні засоби 9868 7653
Довгострокові фінансові інвестиції 280 280
Запаси 2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 580 1206
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 7
Нерозподілений прибуток 1229 358
Власний капітал 5801 4884
Статутний капітал 4448 4448
Довгострокові зобов’язання 3702 2922
Поточні зобов’язання 1278 1419
Чистий прибуток (збиток) 917 515
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2965438 2965438
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 20

Голова Правління /підпис/ О.С.Огородніков

Повідомлення 
Про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «НІжИНСЬКЕ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
Шановний акціонере! 

Приватне акціонерне Товариство « Ніжинське Сортнасіннєовоч» код 
ЄДРПОУ 00492405 , наділі – «Товариство» повідомляє , щорічні загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2016 року , о 12.00 
годині , за адресою: м. Ніжин , вул. Г. Корчагіна , 6 , Чернігівська обл. , 
16600 (кабінет Директора). 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в зборах буде 
проводитись 28 квітня 2016 р. з 11.00 до 11.45 год. за місцем проведен-
ня загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ 
, що посвідчує особу , а представнику акціонера – доручення , оформ-
лену відомість до чинного законодавства. Перелік акціонерів , які ма-
ють право участі у річних Загальних зборах , складені на 24 год. 22 
квітня 2016 року. 

Порядок денний. 
1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 

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

наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 
5. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками 

2015  року.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

Ради Товариства.
7. Прийняття рішення про обрання нових членів Наглядової Ради То-

вариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та чле-

нами Наглядової Ради Товариства, та надання повноважень на підписан-
ня цих договорів.

9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та надання пов-
новажень на підписання Статуту,та вчинення відповідних реєстраційних 
дій.

10. Затвердження положень Товариства «Про загальні збори», «Про 
виконавчий орган» , «Про Наглядову Раду» в нових редакціях.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,які 
можуть вчинятися Товариством протягом одног року з дати прийняття від-
повідного рішення.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)

Найменуванн япоказника Період
звітний             попередній

Усього активів 430 309
Основні Засоби 155 168
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 139 94
Сумарна дебіторська 
заборгованість

72 47

Грошові кошти та еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -210 -253
Власний капітал 13 13
Статутний капітал 199 199
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 428 350
Чистий прибуток (збиток) 43 -100
Середньо річна кількість акцій (шт.) 797720 797720
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4 4

Ознайомитись з матеріалами (документами) необхідних для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів , акціонери можуть 
у приміщенні Товариства за адресою: 16600 , м. Ніжин , вул. Г. Корчагіна , 
6 ( кабінет Директора) щоденно з 8.00 до 17.00 год. (обідня перерва з 
12.00 до 13.00 год.) в робочі дні , а в день проведення річних Загальних 
зборів у місці їх проведення . Відповідальна особа за ознайомлення акці-
онерів із зазначеними документами є Директор Товариства Куліш Віктор 
Йосипович. 

Довідки за тел. (04622)3-17-79 

Наглядова рада 
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ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Мiський голова Бондаренко А.В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 23.03.2016
(дата)

Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2015 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Черкаська мiська рада
2. Код за ЄДРПОУ
25212542
3. Місцезнаходження
Черкаська обл. , Черкаський р-н, 18002, м.Черкаси, вул. Байди 

Вишневецького,36
4. Міжміський код, телефон та факс
(0472) 330697 (0472) 360170
5. Електронна поштова адреса
kancelaria@rada.ck.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 23.03.2016

(дата)
2. Річна інформа-
ція опублікована 
у

Бюлетень «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку» №58 25.03.2016
(номер та найменування 
офіційного друкованого 

видання)

(дата)

3. Річна інформа-
ція розміщена на 
сторінці rada.cherkasy.ua

в мережі 
Інтернет 23.03.2016

(адреса сторінки) (дата)

III. Інформація щодо облігацій місцевих позик
1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реє-

страції випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу об-
лігацій місцевих позик).

Дата реєстрації випуску 09.08.2011р., свідоцтво № 04/1-I-2011, термін 
обігу 60 міс.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення 
облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій міс-
цевих позик).

Облiгацiї випущено з метою залучення коштiв до бюджету розвитку 
мiста Черкаси для проведення реконструкцiї мiських дорiг.

3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отри-
маних від розміщення облігацій місцевих позик.

60000шт. 60000000грн.
4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення 

облігацій місцевих позик.
Протягом 2015 року профiнансовано 5030,215 тис. грн. на реконструкцiю 

вул. Сурiкова.
5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій 

місцевих позик.
Погашення облiгацiй буде здiйснюватись у нацiональнiй валютi України-

гривнi.
6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюєть-

ся торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація 
щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових бір-
жах. 

На внутрiшньому ринку торгiвля облiгацiями Черкаської мiської ради 
здiйснюється на ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС».

Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики Черкаської мiської ради не пере-
бувають в обiгу на зовнiшнiх ринках.

Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики Черкаської мiської ради серiї «В» 
(ISIN UA4000126155) включенi до бiржового списку ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА 
ПФТС» (25.08.2011 допущенi до торгiв без включення до бiржового реє-
стру, 29.09.2011 включенi до Котирувального списку 2-го рiвня лiстингу, 
код  - OCHERB).

Факту лiстингу/делiстингу облiгацiй внутрiшньої мiсцевої позики в 
2015  р. не було.

7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих по-
зик.

8376000грн.
8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих 

позик.
0грн.
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, 

яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик.
0грн.
10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
0грн.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено обліга-

ції місцевих позик.
60000шт. 60000000грн.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором 

фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за 
наявності, інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі.

За нацiональною рейтинговою шкалою кредитнi рейтинги м. Черкаси та 
боргових зобов'язань Черкаської мiської ради пiдтверджено ТОВ «Україн-
ське кредитно-рейтингове агенство» на рiвнi ua BBB, прогноз 
«стабiльний».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОМОбІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА»
(місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 8) 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 26 квітня 2016 року о 14:00 за адресою: 03035, м. Київ, вул. Суріко-
ва, буд. 3, корп. 8-б, 2-й поверх, офіс компанії «Ісузу Авто, Україна».

Час реєстрації акціонерів для участі у зборах з 13:15 до 13:45 за місцем 
проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – станом на 24:00 20.04.2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів 

Товариства;
2. Визначення та затвердження умов праці та оплати послуг Генераль-

ного директора, Ревізора Товариства;
3. Затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту;
5. Затвердження річних результатів діяльності, в тому числі річної фі-

нансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Щодо доцільності створення наглядової ради Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 13 877 11 516

Основні засоби 89 17
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5 141 3 636
Сумарна дебіторська заборгованість 3 169 1 147
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 477 6 426
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (11 648) (13 752)
Власний капітал 13 352 11 248
Статутний капітал 25 000 25 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 520 268
Чистий прибуток (збиток) 2 368 2 307
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 000 25 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Ознайомитись із документами, що пов’язані з порядком денним, можли-
во за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 8-Б, 2-й поверх, 
офіс компанії «Ісузу Авто, Україна» в робочі дні з 09:00 до 13:00. 

Посадова особа, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – в.о. Генерального директора – Матяшова Інна Пав-
лівна.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу – паспорт. Представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно 
діючого законодавства України та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (044) 359 00 91.
В.о. генерального директора  Матяшова І.П.
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИШПІЛЬСЬКЕ»

(код ЄДРПОУ 01529079, місцезнаходження:12401, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Шкільна, 19 (далі – Товариство) повідо-
мляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27  квіт-
ня 2016 р. о 11:00 год. за адресою: житомирська обл., житомирський 
р-н, с. Вереси, вул. Шкільна, 19, кім. № 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10:30 год. до 
10:55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів Товариства буде складено станом на 24.00 год. 21 квітня 
2016 р. Для реєстрації акціонерів та їх представників необхідно при собі 
мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, 
представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший доку-
мент, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до 
чинного законодавства України.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

Товариства: обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 
2. Звіт Голови Комісії з припинення Товариства за 2015 р. Звіт Нагля-

дової ради Товариства за 2015 р. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Реві-
зора) Товариства за 2015 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Голови Комісії з припинення Товариства, Ревізійної комісії (Ревізора). 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльнос-

ті Товариства у 2015 р.
6. Про скасування рішень, що прийняті на річних загальних зборах ак-

ціонерів 29 квітня 2015 р.
7. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом 

його реорганізації (перетворення) в товариство з додатковою відповідаль-
ністю.

8. Про Комісію з припинення Товариства. Обрання персонального 
складу Комісії з припинення Товариства.

9. Про затвердження плану перетворення Товариства у товариство з 
додатковою відповідальністю.

10. Про порядок і умови здійснення перетворення Товариства.
11. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Товариства в 

зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.
12. Про порядок, строк та ціну викупу акцій Товариством, дії Товари-

ства щодо викуплених акцій.
13.Про порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутно-

му капіталі товариства з додатковою відповідальністю. 
Акціонери до дати проведення річних загальних зборів мають можли-

вість ознайомитись з документами, що необхідні для прийняття рішень з 
питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: Житомир-
ський р-н, с. Вереси, вул. Шкільна, 19, кім. № 1 з 10:00 до 13:00 год. Особа, 
що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з зазначеними до-
кументами – Голова Комісії з припинення Товариства Заробчук  Р.П. Довідка 
за телефоном: (0412) 47-05-58. Акціонери в порядку, встановленому зако-
нодавством, мають право вносити свої пропозиції щодо питань порядку 
денного та проектів рішень із запропонованих питань.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показники 
Період

Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 35,1 38,1
Основні засоби 34,7 34,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,2 0,2
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - 3,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,2
Нерозподілений прибуток -592,8 -525,5
Власний капітал -131,1 -63,9
Статутний капітал 461,6 461,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 166,2 69,4
Чистий прибуток (збиток) -39,6 -27,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1846567 1846567
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб )

2 2

Голова Комісії з припинення Товариства  Р.П.Заробчук 

Шановні акціонери!
ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРА-

ХУНКОВИй ЦЕНТР З ОбСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВО-
РІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (надалі – ПАТ «Розрахунко-
вий центр»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, 
вул.  Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 27 квітня 2016 року об 11 годині 00 хви-
лин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних 
зборах проводитиметься з 9 години 30 хвилин по 10 годину 45 хвилин в день 
проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21 квітня 2016.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, зал по роботі з клієнтами 
1-го  поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися 
з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ 
«Розрахунковий центр» за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 
7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Посадова особа ПАТ «Розрахунковий центр», відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – в.о. голови Правління 
ПАТ «Розрахунковий центр» Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з ма-
теріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.

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

1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунко-
вий центр».

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Розра-
хунковий центр».

3. Звіт Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

4. Звіт Правління ПАТ «Розрахунковий центр» за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Звіт Ревізора ПАТ «Розрахунковий центр» за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків 
Ревізора.

6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за ре-
зультатами розгляду висновків аудиторської фірми.

7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фі-
нансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «Роз-
рахунковий центр» за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ «Розрахунковий центр».
9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на наступних загальних зборах акціонерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ  «Роз-

рахунковий центр» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів  270 500 1 033 866
Основні засоби та нематеріальні активи 95 536 97 951
Довгострокові фінансові інвестиції  5 56 270
Депозитні сертифікати, емітовані НБУ 98 242 -
Запаси 71 101
Сумарна дебіторська заборгованість (за 
мінусом резервів)

792 1190

Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у 
банках, кредити, розміщені в інших банках (за 
мінусом резервів)

75 767 878 262

Інші оборотні активи 87 92
Нерозподілений прибуток/ (непокритий збиток) (28 886) 25 119
Власний капітал 150 605 179 491
Статутний капітал 153 100 153 100
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 119 895 854 375
Чистий прибуток (збиток) (28 886) 3 639
Середньорічна кількість акцій (шт.) 153 100 153 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 80 109

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018).
Спостережна рада ПАТ «Розрахунковий центр»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРА-
ЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ЛАйФ» 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ЛАЙФ» (надалі — Товариство), Ідентифікаційний код 
31025837, місцезнаходження якого: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, буд. 55 Г, повідомляє про скликання річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства (надалі — річні Загальні збори) за рішенням На-
глядової Ради Товариства від 15.03.2016 року, які відбудуться 27.04.2016р. 
об 11:00 за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, буд. 55 Г (кімната переговорів), з наступним порядком денним 
(переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття 

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

за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом року.
8. Припинення  повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 

Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з  Ревізором, вста-

новлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

15. Зміна місцезнаходження Товариства.
16. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-

туту Товариства.
18. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
19. Затвердження Положення про Правління Товариства.
20. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
21. Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-

них зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації — 10:00; закінчен-
ня реєстрації — 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах — 21.04.2016 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах необхідно надати:

- акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (паспорт) 

та довіреність для участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно законо-
давства України; для керівників юридичних осіб — документ, що посвідчує 
особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі 
статуту акціонера — юридичної особи, у якій визначені повноваження керівни-
ка або нотаріальна копія статуту акціонера — юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезна-
ходженням Товариства: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 
буд. 55 Г (кімната переговорів) до дати проведення річних Загальних зборів 
в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 9.00 по 17.00.; та в день проведення 
річних Загальних зборів за місцем їх проведення: Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, буд. 55 Г (кімната переговорів). Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Голова Правління Дубравський Олег Леонідович.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти за-
вчасно. Контактна особа Голова Правління Дубравський Олег Леонідович. 
Довідки за телефоном: +38 (044) 594-87-07.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УСК 
«ГАРАНТ-ЛАйФ» (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 260640 229544
Основні засоби 16 18614
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 24 41
Сумарна дебіторська заборгованість 3929 5710
Грошові кошти та їх еквіваленти 176933 137347
Нерозподілений прибуток 19125 23790
Власний капітал 60600 65220
Статутний капітал 28200 28200
Довгострокові зобов’язання 198148 160418
Поточні зобов’язання 1892 3906
Чистий прибуток (збиток) -4620 898
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28200000 28200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 15

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Дубравський Олег Леонідович

Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області – 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТУРИСТИЧНИй КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ»
Запрошує акціонерів на чергові загальні збори акціонерів, що відбудуть-

ся 28 квітня 2016 року о 12-00 год. за адресою товариства: м. Чернівці, 
вул. Комарова 13А, приміщення конференцзалу. Реєстрація учасників 
зборів з 10-30 до 11-30 год. в день та за місцем проведення зборів. Перелік 
акціонерів, які мають право участі у зборах, складається станом на 
22.04.2016р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, 
можна ознайомитись за адресою товариства у двадцятиденний термін до 
дати проведення загальних зборів в робочі дні з 10-00 до 12-00 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИй
1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря загальних зборів 

акціонерів.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-

нерів.. 
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за звітні роки, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, визначення основних напрямків діяльності товариства та пого-
дження фінансового плану товариства на 2016 рік.

4.Звіт спостережної ради про роботу за звітні роки та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за 
звітні роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної 
комісії.

6. Затвердження річних звітів товариства за звітні роки.
7. Визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів 

фінансово-господарської діяльності товариства.

8. Про зміну найменування товариства, про внесення змін до статуту 
товариства та внутрішніх положень шляхом затвердження нової редак-
ції статуту публічного акціонерного товариства та нових редакцій поло-
жень.

9. Про відкликання та обрання (переобрання) виконавчого органу, на-
глядової ради та ревізійної комісії. 

10. Про реалізацію викуплених товариством акцій власної емісії.
11. Про вчинення правочинів.

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

Найменування показників Період
2015р. 2014р.

Усього активів 25331 26493
Основні засоби 25331 26493
Запаси 107 109
Сумарна дебіторська заборгованість 1037 1045
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 -
Нерозподілений прибуток -28343 -27335
Власний капітал 20485 21493
Статутний капітал 48851 48851
Поточні зобов’язання 3893 4541
Чистий прибуток -1008 -1620
Середньорічна кількість акцій (шт.) 195363283 195363283
Середня чисельність працівників на кінець 
періоду

18 42

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов’язання у това-
риства відсутні, викуп акцій у 2014-2015р. товариством не проводився.

Генеральний директор  Н.Д.Олексюк
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ банк «ТРАСТ»
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ» 

повідомляє про те, що Загальні збори акціонерів Банку (надалі – За-
гальні збори) відбудуться 27 квітня 2016 року о 10:00 год. за адре-
сою: Україна, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8 (кабінет 
№401).

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

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 21 квітня 2016 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним Загальних зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  Банк «ТРАСТ».
2. Про розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 
ПАТ  Банк «ТРАСТ» за 2015 рік.

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ Банк 
«ТРАСТ» за 2015 рік.

4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного 
звіту ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік.

5. Про затвердження річного звіту ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік.
7. Про виплату дивідендів та їх розмір.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ Банк «ТРАСТ» шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
9. Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ 

Банк «ТРАСТ» в новій редакції.
10. Про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-

рів ПАТ Банк «ТРАСТ» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про затвердження змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ 

Банк «ТРАСТ» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про затвердження змін до Положення про Правління ПАТ Банк 

«ТРАСТ» шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 

ПАТ Банк «ТРАСТ».
14. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів На-

глядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
15. Про зміну кількісного складу Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ». 
16. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
17. Про обрання Голови Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
18. Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради 
ПАТ Банк «ТРАСТ», встановлення розміру їх винагороди.

19. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових (контр-
актів) та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 
Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
Порядку денного, за місцезнаходженням Банку: Україна, 01014, м. Київ, 
вул. Сергія Струтинського, 8, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, 
кабінет для переговорів, та в день проведення Загальних зборів - у місці 
їх проведення: Україна, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8 (кабі-
нет №401).

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

- документ, що посвідчує особу (паспорт); 
- документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на 

право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та 
законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або 
її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має 
повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригі-
нали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про при-
значення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси 
без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник 
акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право влас-
ності акціонера на акції ПАТ Банк «ТРАСТ» - оригінал виписки про стан 
рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернен-
ня акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання докумен-
тів для ознайомлення.

Документи надаються акціонеру ПАТ Банк «ТРАСТ» та/або його пред-
ставнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, протя-
гом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ Банк «ТРАСТ» відповідного 
запиту. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціо-
неру (представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайом-
лення в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового 
запиту.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в пись-
мовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту 
ПАТ Банк «ТРАСТ» на адресу: Україна, 01014, м. Київ, вул. Сергія Стру-
тинського, 8.

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

Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів будуть дове-
дені до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру по-
відомлення не пізніш як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з матеріалами – Маєрян Сорін Володимирович, Голова Правління 
ПАТ Банк «ТРАСТ».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних 
зборів можна отримати за тел.: +38-044-502-45-92 або за адресою: Укра-
їна, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, або в мережі Інтернет 
(за адресою https://www.banktrust.com.ua/).

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

Найменування показника 
Період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 724 911 708 933
Основні засоби 90 176 86 761
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 88 178 35 492
Грошові кошти та їх еквіваленти 189 634 32 837
Нерозподілений прибуток (38 258) 207
Власний капітал 95 350 82 608
Статутний капітал 120 000 69 000
Довгострокові зобов'язання 498 422 601 626
Поточні зобов'язання 131 139 24 699
Чистий прибуток (збиток) (38 258) 207
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120 000 69 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

340 366

Застереження: зазначена вище інформація наведена, виходячи з по-
передніх даних про основні показники фінансово-господарської діяль-
ності Банку і може бути скоригована за наслідками проведення незалеж-
ного аудиту фінансової звітності за 2015 рік. Звертаємо увагу на можливу 
невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які 
будуть визначені після здійснення цього повідомлення та оприлюднені 
згідно чинного законодавства. 

З повагою, 
Наглядова Рада ПАТ банк «ТРАСТ»

ПАТ бАНК «ТРАСТ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПЛЕКС-П»

(місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е»)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

26 квітня 2016 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 
буд. 70, Літера «Е» (офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 26 квітня 2016 року з 09-00 до 
09-50 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е» (офіс 

ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).
Порядок денний зборів:

1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря 
зборів.

2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2015 рік. 
Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності то-
вариства за 2015 рік.

3. Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2015 рік.
5. Про дивіденди за 2015 рік та затвердження бюджету товариства на 

2016 рік.
6. Про переобрання Голови Наглядової Ради товариства та членів На-

глядової Ради.
7. Про затвердження умов договору із Головою Наглядової Ради това-

риства та визначення особи уповноваженої на його підписання від імені 
товариства.

8. Про переобрання Ревізора товариства.
9. Про затвердження договорів (угод) укладених товариством.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись 

в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е» 
(офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Відповідальна особа – Кирьяк Анатолій Петрович (т. (044) 425-3312).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 20 квітня 2016 року.
Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам необхідно при собі 

мати паспорт, а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, 
оформлену у порядку, встановленому законодавством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника період
2015 рік 2014 рік

Усього активів 652,7 440.7
Основні засоби 160,7 100,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 334,1 213,1
Сумарна дебіторська заборгованість - 10,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 31,5 28,6
Нерозподілений прибуток -254,8 -296,7
Власний капітал -207,2 -249,1
Статутний капітал 47,6 47,6
Довгострокові забов’язання - -
Поточні забов’язання 859,9 593,0
Чистий прибуток (збиток) 41,9 75,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 86538 86538
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 13
Голова Наглядової Ради ПрАТ «Комплекс-П» Пеньковський О.В.

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МЕГАНОМ»

Публічне акціонерне товариство «МЕГАНОМ» (місцезнаходження: 
м.  Київ, вул. Хрещатик, 19 А) повідомляє про те, що 29 квітня 2016 року 
о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 А (зала, розташо-
вана на другому поверсі) відбудуться чергові Загальні збори акціонерів 
публічного акціонерного товариства «МЕГАНОМ» (далі за текстом - Това-
риство).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися за вищевказаною адресою 29 квітня 2016 року з 10 год. 
40  хв. до 11 год. 00 хв. Для реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах Товариства необхідно мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; уповноваженим представникам акціонерів додатково – до-
ручення (довіреність), оформлене згідно з чинним законодавством Украї-
ни.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства - 25 квітня 2016 року станом на 24 годину.

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

1. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних 
зборів. 

2. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 
прийняття такого рішення. 

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції. Про надання повноважень Виконавчому органу То-
вариства – Генеральному директору, на підписання змін до Статуту 
Товариства. 

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 

органу Товариства - Генерального директора Товариства, звіту Нагля-
дової Ради.

6. Про затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів На-

глядової Ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами 
під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, звернувшись в робо-
чі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год.00 хв. до юридичного відділу Товариства 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 А, другий поверх. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - Генераль-
ний директор Хоменко Юрій Петрович. За довідками звертатись за 
тел.: (044)  496-26-52.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ  «МЕГАНОМ» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 255290 232205
Основні засоби 198268 198229
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 595 511
Сумарна дебіторська заборгованість 32484 7093
Грошові кошти та їх еквіваленти 821 555
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 195708 195708
Статутний капітал 442 442
Довгострокові зобов'язання 58066 50772
Поточні зобов'язання - 9596
Чистий прибуток (збиток) -9343 -18141
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1768620 1768620
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 24

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідо-
мленні.

Генеральний директор _______________ Хоменко Ю.П.
   підпис  24 березня 2016 року

Повідомлення про намір 
КУЛАК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, на вимогу стат-

ті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляю про те, 
що мені належить 61037 простих іменних акцій Приватного акціонер-
ного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» та маю намір 
придбати 187 251 простих іменних акцій, що становить 30,17 % ста-
тутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Київська Русь».

Повідомлення про намір
ДЕРМЕНжИ СЕРГІй ПЕТРОВИЧ, на вимогу статті 

64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляю, про 
те, що мені належить 0 акцій Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Київська Русь» та маю намір придбати 
186 216 простих іменних акцій, що становить 30 % статутного капі-
талу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Київська Русь».
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-
СЬКИй бУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІйНИй бАНК»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В
(далі – «Банк»)

повідомляє, що 26 квітня 2016 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 30-В, к. 214 відбудуться чергові загальні збори 

акціонерів Банку.
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за 

адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів з 
10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіре-
ність) на право участі в загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 
складено станом на 24 годину 20 квітня 2016 р.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річних результатів діяльності Банку, та заходів за ре-

зультатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2015 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 

2015 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Банку за 

2015 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2015 р. 
6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартос-
ті за рахунок додаткових внесків.

7. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку із зазна-
ченням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

8. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються по-
вноваження щодо:

1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено);

3) затвердження результатів укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій;

4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затверджен-

ня у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Бан-
ку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення 
про відмову від розміщення акцій;

8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних Банку акцій, про можливість реалізації 
такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкова-

ному органі.
9. Про визначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повно-

важення:
1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-

важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банку належних їм 
акцій.

10. Затвердження положення про правління Банку в новій редакції.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради Банку.
12. Обрання членів наглядової ради Банку. 
Для отримання матеріалів, з якими акціонери мають можливість озна-

йомитися під час підготовки до загальних зборів, можна звертатися для 
ознайомлення за місцезнаходженням Банку: м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 30-В, к.214 у робочі дні, робочий час. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Качуров-
ський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 364-34-82. 
Наглядова рада Банку

Голова Правління банку  Качуровський В.П.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
АТ «УКРбУДІНВЕСТбАНК»

(тис.грн.)

Найменування показника
період

Звітний
(2015)

Попередній
(2014)

Усього активів 408 119 470 256
Основні засоби 3 291 9 816
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 72 683 246
Грошові кошти та їх еквівалент 18 736 87 943
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 129 149 127 691
Статутний капітал 120 005 120 005
Довгострокові зобов’язання 67 853 100 027
Поточні зобов’язання 158 869 240 532
Чистий прибуток (збиток) 1 913 1 560
Середньорічна кількість акцій (шт) 11 302 11 302
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

79 87

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА МІжбАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА 

бІРжА»
(надалі Товариство), місцезнаходження якого: 04070, місто Київ, вулиця 

Межигірська, будинок 1, повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року об 17:00 годині за 
адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, II поверх, зала 
засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день про-
ведення чергових Загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення з 
16:00 години до 16:50 години. Для участі у чергових Загальних зборах акці-
онеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представ-
нику акціонера – довіреність на участь у чергових Загальних зборах акціо-
нерів та документ, що посвідчує особу представника.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах акціонерів - на 24 годину 25 лютого 2016 року.

Порядок денний:
1. Про обрання секретаря та членів лічильної комісії Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «УМВБ»;
2. Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2015 рік;
3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік;
4. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік 

та порядку розподілу прибутку ПрАТ «УМВБ»;
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2015 рік;
6. Про Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».
Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чер-

гових Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись за місцезнаходжен-
ням Товариства в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години (II поверх, кабі-
нет 205). Телефон для довідок: (044) 461-54-26.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 122833 123042
Основні засоби 90515 93297
Довгострокові фінансові інвестиції 7479 7479
Запаси 52 46
Сумарна дебіторська заборгованість 20347 14650
Грошові кошти та їх еквіваленти 1438 4713
Нерозподілений прибуток (3562) (6811)
Власний капітал 103557 102631
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов'язання 14886 15321
Поточні зобов'язання 4255 5022
Чистий прибуток (збиток) 491 (1370)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360000 360000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 27 23

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  А.І. Гулей
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВСЬКИй РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИй ЗАВОД 

«жОВТНЕВИй МОЛОТ»
(Код ЄДРПОУ 00901714) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ ЧРМЗ «ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ» (далі - Товариство), 
які відбудуться 29 квітня 2016 року о 10-00 годині за адресою: 14037, 

м.  Чернігів, пр. Миру, 194, конференц-зал.
Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження звіту Правління про результати роботи та фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, поря-

док розподілу прибутку або збитку.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Закінчення формування Статутного капіталу ТОВ «Відродження старого 
міста» у розмірі 104 175 (сто чотири тисячі сто сімдесят п’ять) гривень 00 копійок 
та сформувати його за рахунок внесення до статутного капіталу Товариства 
другого поверху нежитлової будівлі Літ. I-3, розміщеної за адресою: Чернігівська 
обл., м. Чернігів, пр. Миру, буд. 194, Корпус 3, загальною площею 376,9 м. кв.

10. Збільшення Статутного капіталу ТОВ «Відродження старого міста» 
на 312 000 (триста дванадцять тисяч) та сформувати його за рахунок вне-
сення наступного майна: на 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) гривень 
00  копійок за рахунок внесення до статутного капіталу Товариства першо-
го поверху нежитлової будівлі Літ.I-3, розміщеної за адресою: Чернігів-
ська  обл., м. Чернігів, пр. Миру, буд. 194, Корпус 3 , загальною площею 
368,2 м. кв.; на 137 000 (сто тридцять сім тисяч) гривень 00 копійок за раху-
нок внесення до статутного капіталу Товариства третього поверху нежит-
лової будівлі Літ.I-3, розміщеної за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, 
пр. Миру, буд. 194, Корпус 3, загальною площею 375,8 м. кв.; на 37 000 
(тридцять сім тисяч) гривень 00 копійок за рахунок внесення до статутного 
капіталу Товариства паркувального майданчику, розміщеного за адресою: 
Чернігівська обл., м. Чернігів, пр. Миру, буд. 194, до розміру 832 875 (вісім-
сот тридцять дві тисячі вісімсот сімдесят п’ять) гривень 00 копійок.

11. Прийняття рішення про затвердження та погодження правочинів 
щодо реалізації майна Товариства (за списком).

12. Прийняття рішення про затвердження та погодження значних право-
чинів (за списком).

13. Прийняття рішення про продаж 100% частки участі в статутному 
капіталі ТОВ «Відродження старого міста».

14. Прийняття рішення про продаж 100% частки участі в статутному 
капіталі ТОВ «Творчій кластер «Ремзавод».

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

Найменування показника Період 
2015 р. 2014 р.

Усього активів 5206 5311
Основні засоби 4358 4463
Довгострокові фінансові інвестиції: 848 848
Запаси 12 12
Сумарна дебіторська заборгованість -  71
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 52
Нерозподілений прибуток -7915 -7775
Власний капітал 8663 8663
Статутний капітал 1835 1835
Довгострокові зобов’язання 8 12
Поточні зобов’язання 2684 2673
Чистий прибуток (збиток) -140 103
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7338876 7338876
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 8 13

Реєстрація акціонерів буде проводитись у день та за місцем проведен-
ня загальних зборів з 8:45 до 9:45. Для реєстрації необхідно мати: акціоне-
рам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, посвід-
чену у встановленому законодавством порядку.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів буде проводитись на 
підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облі-
кового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій. Дата 
складення, реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 23 квітня 2016р.на 24:00 год.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денно-
го, акціонери можуть у робочі дні за адресою: 14037, м. Чернігів, пр. 
Миру,  194, конференц-зал. з 10:00 до 17:00 години.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами –В.о.Голови правління Товариства Пономарен-
ко  Н.Б. Телефон для довідок (04622) 5-31-50.

В. о. Голови правління ПАТ ЧРМЗ «Жовтневий молот» – Пономаренко Н. Б.

 Повідомлення про намір
ШОСТАКОВСЬКИй МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ, на ви-

могу статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідо-
мляю, про те, що мені належить 0 акцій Приватного акціонерного това-

риства «Страхова компанія «Київська Русь» та маю намір придбати 
186 216 простих іменних акцій, що становить 30 % статутного капіталу 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська 
Русь». 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕВС КЕ-
РАМІКА» (надалі  – «Товариство»), місцезнаходження якого: 84100, До-
нецька область, м.  Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів товариства, що відбудуться 
25  квітня 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна 84100, Доне-
цька область, м. Слов‘янськ, вул. Гончарна, 7, 2 поверх, конференц-
зал.

Початок реєстрації: 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації: 11 год. 30 хв., 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних 
зборах: 19 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1) Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду;
2) Заслуховування звіту Спостережної (наглядової) Ради Товариства та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду;
3) Заслуховування звіту Ревізійної Комісії Товариства та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду;
4) Затвердження річного звіту Товариства;
5) Розподіл прибутку і збитків Товариства;
6) Припинення повноважень членів Спостережної (наглядової) Ради То-

вариства;
7) Обрання членів Спостережної (наглядової) Ради Товариства;
8) Внесення змін до Статуту Товариства;
9) Припинення повноважень Генерального директора Товариства;
10) Обрання Голови Правління Товариства.
11) Обрання Членів Правління Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами та інформацією, 

пов’язаною з вищезазначеним порядком денним Загальних зборів акціонерів, в 
офісі Товариства в робочі дні з 8.00 до 17.00 за його адресою: 84100, Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, телефон для довідок: +380626664243. 
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціо-
нерів, що діють за довіреністю, необхідно надати належним чином оформлену 
та посвідчену довіреність на право участі і голосування на зборах.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  258.083 251.594
Основні засоби  111.102 133.108
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси  65.079 60.535
Сумарна дебіторська заборгованість  43.258 42.399
Грошові кошти та їх еквіваленти  2.446 2.964
Нерозподілений прибуток  40.594 39.675
Власний капітал  141.947 159.914
Статутний капітал  53.578 53.578
Довгострокові зобов'язання  15.364 7.944
Поточні зобов'язання  100.772 83.736
Чистий прибуток (збиток)  -18.902 -96.626
Середньорічна кількість акцій (шт.) 535.775.205 535.775.205
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

193 176

Спостережна рада АТ «Зевс Кераміка»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення Річних Загальних зборів Акціонерів

ПУбЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй 

ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИ-

ФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «ЕФЕКТИВНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ», код за ЄДРПОУ 35508835, код ЄДРІСІ 132878 (далі – Това-
риство), що знаходиться за адресою: 04116, Україна, м. Київ, вул. Ванди 
Василевської/Кирило-Мефодіївська, буд. 12/16, офіс 70, кімната 6, повідо-
мляє про проведення Річних Загальних зборів Акціонерів Товариства 
(далі – Загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2016 року за адресою: 
04116, Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської/ вул. Кирило-
Мефодіївська, буд. 12/16, офіс 70, кімната 6. Початок Загальних збо-
рів  – об 11:00 годині. Реєстрація Акціонерів та їх представників відбу-
деться 25 квітня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів з 10:00 
до 10:45.

Дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 19 квітня 2016 року (станом на 24:00 годину).

Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
6. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного ауди-

тора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 
2015 рік. 

7. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження 
їх розміру.

8. Про подовження дії договору з компанією з управління активами ін-
ституту спільного інвестування та внесення відповідних змін до нього.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати при собі:
Акціонерам Товариства: документ, що посвідчує особу;
• представникам Акціонерів Товариства: 1) довіреність на право пред-

ставляти інтереси Акціонера, оформлену належним чином згідно діючого 
законодавства України; 2) документ, що посвідчує особу представника Ак-
ціонера.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з до-
кументами та матеріалами під час підготовки до Загальних зборів за міс-
цезнаходженням Товариства: 04116, Україна, м. Київ, вул. Ванди Василев-
ської/ вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 12/16, офіс 70, кімната 6, з 
понеділка по п’ятницю у робочий час (з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до18:00), 
а в день проведення Загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за ознайомлення Акціонерів та їх пред-
ставників з документами та матеріалами щодо питань порядку денного 
Загальних зборів – Голова Наглядової Ради Ходаковський Ігор Віталійо-
вич. Контактний телефон: (044) 239-25-28.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 697259 759339
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 503681 752655
Поточні фінансові інвестиції 176498 6520
Сумарна дебіторська заборгованість 17079 164
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 -
Нерозподілений прибуток 125031 243174
Власний капітал 641126 759269
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 56133 70
Чистий прибуток (збиток) (118143) 81294
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42665 42665
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової Ради 
ПАТ «ЗНКІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»  І. В. Ходаковський

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ВИРОб-
НИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ ТА МЕДИЧНИХ 

ВИРОбІВ «ПОЛІМЕТ»
Місцезнаходження за адресою: Одеська область, м. Білгород-
Дністровський, вул. Маяковського 57, Код ЄДРПОУ 13914693.

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
товариства (надалі збори)

Збори відбудуться 26 квітня 2016 року о 12 годині 
за адресою: Одеська область, м. білгород Дністровський, 

вул.  Маяковського 57, кабинет директора №1.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11-20 до 11-50 години 

26  квітня 2016 року, за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністров-
ський, вул. Маяковського 57, кабинет директора №1.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження 

регламенту роботи загальних зборів товариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради товариства 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.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

2015 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.
8. Про визначення типу та найменування Товариства у зв`язку із при-

веденням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» 
№289-VIII від 07.04.2015р.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі 
пов`язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р. та затвердження нової редакції 
Статуту. 

10. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затверджен-
ня їх у новій редакції у зв`язку із приведенням діяльності Товариства у 
відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Полімет» за 2015 рік

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 1018,5 1068,8
Основні засоби 128,7 285,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 316,3 206,2
Сумарна дебіторська заборгованість 496,4 548,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 67,0 20,2
Нерозподілений прибуток 175,0 164,9
Власний капітал 205,2 195,1
Статутний капітал 30,2 30,2
Довгострокові зобов’язання 806,3 -
Поточні зобов’язання - 873,7
Чистий прибуток (збиток) 10,1 8,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3015825 3015825
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 8

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах 
акціонерів _20.04.2016р. 

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезна-
ходженням товариства, а саме: Одеська область, 

м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57 кабінет директора. В 
день проведення зборів – у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– директор Костюк Дмитро Миколайович. Письмові пропозиції щодо порядку 
денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів. 

Телефон для довідок: (4849) 3- 57-49.



№58, 25 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

81

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 27 квітня 2016 року о 12:00 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, 5 поверх, кімната перегово-
рів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «СК  «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» буде здійснюватись 27 квітня 
2016 року з 11:00 до 11:50 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів – 21 квітня 2016 року (станом на 24  го-
дину).

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно 
мати:

- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 
особу;

- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;

- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або засвідче-
ну копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної особи 
про призначення її представника на керівну посаду.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування,

згідно з порядком денним:
1. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів, 

затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лі-
чильної комісії. 

2. Розгляд звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2015 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Затвердження звіту служби внутрішнього аудиту за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Това-
риства за 2015 рік. 

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про схвалення значних правочинів, що укладені/планується укласти 

протягом 2015 - 2016 року.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в 

новій редакції. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)* 
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 17 011 18 809
Основні засоби 54 90
Довгострокові фінансові інвестиції 258 1 661
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - 58
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 349 13 306
Нерозподілений прибуток (116) 1 783
Власний капітал 16 161 18 044
Статутний капітал 15 000 15 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 417 160
Чистий прибуток (збиток) (1 883) 314
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 150 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 9

З питань ознайомлення з документами, пов'язаними із порядком ден-
ним, внесення пропозицій щодо порядку денного, та за додатковою ін-
формацією, звертатися за телефоном: (044) 235-25-00 (Ніколаєнко На-
дія) або за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, поверх 5.

Наглядова Рада ПАТ «СК «Укргазпромполіс-життя»

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС-жИТТЯ» 

місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, будинок 41

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКР-
ГАЗПРОМПОЛІС» 27 квітня 2016 року об 10:00 годині за адресою: 
м.  Київ, вул. Олеся Гончара, 41, 5 поверх, кімната переговорів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ  СК  «УКР ГАЗПРОМПОЛІС» буде здійснюватись 27 квітня 2016 року з 
09:00 до 09:50 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів – 21 квітня 2016 року (станом на 24  го-
дину).

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно 
мати:

- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 
особу;

- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;

- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або засвідче-
ну копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної особи 
про призначення її представника на керівну посаду.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування,

згідно з порядком денним:
1. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів, 

затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лі-
чильної комісії. 

2. Розгляд звіту Правління про роботу Товариства за 2015 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

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

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Затвердження звіту служби внутрішнього аудиту за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Това-

риства за 2015 рік. 

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства; 
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в 

новій редакції. 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)* 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 52114 80373
Основні засоби 3192 3665
Довгострокові фінансові інвестиції 15390 15425
Запаси 40 45
Сумарна дебіторська заборгованість 7658 11433
Грошові кошти та їх еквіваленти 9953 39434
Нерозподілений прибуток 990 1077
Власний капітал 46728 52339
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4597 26313
Чистий прибуток (збиток) (87) 1543
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

7 21

З питань ознайомлення з документами, пов'язаними із порядком 
денним, внесення пропозицій щодо порядку денного, та за додатко-
вою інформацією, звертатися за телефоном: (044) 235-25-00 (Ніко-
лаєнко Маргарита) або за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, 
поверх 5.

Наглядова Рада ПАТ СК «Укргазпромполіс»

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС» 

місцезнаходження: 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 13
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Повідомлення 
про проведення загальних зборів 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕ-
ДІ АГРІКОЛЬ бАНК» (надалі – «Банк») повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбу-
дуться 27 квітня 2016 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, 
вул.  Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 15 години 
00  хвилин по 15 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, – станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2016 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
Банку.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
Банку. 

3. Звіт Правління та Спостережної Ради про результати діяльності Бан-
ку у 2015 році та визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності Банку у 2015 році та прийняття рішення за на-
слідками їх розгляду.

5. Розгляд аудиторського висновку (звіту) про результати перевір-
ки річної звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської 
діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду.

6. Про затвердження звітів та річних результатів діяльності Банку за 
2015 рік.

7. Про затвердження та розподіл прибутку і збитків Банку за 2015 рік. 
Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

8. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної 
Ради Банку.

9. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Спостережної 
Ради Банку.

10. Про обрання Голови та Членів Спостережної Ради Банку.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

ються з Головою та Членами Спостережної Ради, встановлення розміру 
їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких до-
говорів.

Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представни-
ки, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у 
відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або 
їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, здійснюється у головному офісі Банку за адре-
сою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 502 з понеділка по 
п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Зборів - за місцем 
їх проведення. Відповідальна особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, 
тел.  (044) 392 70 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ бАНК»

за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 23 238 516 21 281 205
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 470 276 3 063 505
Кошти в інших банках та НБУ 2 437 553 2 883 018
Кредити та заборгованість клієнтів (з 
врахуванням резервів)

13 823 958 14 766 282

Усього зобов'язань 21 156 084 19 640 134
Кошти банків  854 992  964 233
Кошти клієнтів 18 813 805 17 625 200
Усього власного капіталу та частка 
меншості

2 082 432 1 641 071

Статутний капітал 1 222 929 1 222 929
Чистий прибуток/(збиток) 441 361 154 570
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,36 0,13

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

0,36 0,13

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
25.03.2016 р., № 58 (2312).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  _________  жан-Поль Пьотровскі
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  24.03.2016 року

Повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-
УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 13934129, місцезнаходження: 36000, 
м.  Полтава, вул. Пушкіна, 47 (далі за текстом - Товариство), повідомляє 
про проведення річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 
28  квітня 2016 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Пуш-
кіна, 47.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 
11  год. 10 хв. до 11 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем про-
ведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представ-
нику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представни-
ку додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. 

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

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 

2015 році.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової ре-
дакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту.

8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження но-
вої редакції Положення про Нагялдову раду Товариства .Затвердження, 
визначення уповноваженої особи на його підписання.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 211978 212676
Основні засоби 5041 3996
Довгострокові фінансові інвестиції 39739 107935
Запаси 50 46
Сумарна дебіторська 
заборгованість

106364 77435

Грошові кошти та їх еквіваленти 47719 13319
Нерозподілений прибуток 50287 75940
Власний капітал 168045 180837
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові зобов'язання 21934 19094
Поточні зобов'язання 21998 12745
Чистий прибуток (збиток) 12651 11480
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)

158 135

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 36000, м. Полтава, 
вул.  Пушкіна, 47.

З документами, пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів ак-
ціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 
м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, попередньо подавши заяву про ознайомлен-
ня на ім’я Голови Правління Товариства за 2 робочих днів до дати озна-
йомлення. 

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Голова Правління Фідзіна Тарас Валерійович.

Довідки за тел.: (0532) 503030.

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна»
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Повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ», код за ЄДРПОУ 
21870998 , місцезнаходження: 49101, місто Дніпропетровськ, вул. Коро-
ленко, будинок 21 (далі за текстом – Товариство) повідомляє про про-
ведення річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 
2016 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 49044, м.  Дніпропетровськ, 
вул.  Виконкомівська, 24А, офіс 69.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 
10  год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем про-
ведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представ-
нику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представни-
ку додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 20 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 

2015 році.
8. Про виплату дивідендів (затвердження розміру дивідендів).
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

Уповноваження особи на підписання додаткової угоди про розірвання тру-
дових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товари-
ства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Про затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової 

ради. Уповноваження особи на підписання трудових договорів від імені 
Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 378396 549012
Основні засоби 456 758
Довгострокові фінансові інвестиції 311940 355549
Запаси 68 245
Сумарна дебіторська заборгованість 22391 39626
Грошові кошти та їх еквіваленти 33778 103970
Нерозподілений прибуток 296174 255045
Власний капітал 354297 360539
Статутний капітал 37632 37632
Довгострокові зобов'язання 13556 54884
Поточні зобов'язання 10543 133589
Чистий прибуток (збиток) 120 -21314
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)

71 95

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 24А, 
офіс 69. 

З документами, пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів ак-
ціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 24А, офіс 69, попередньо 
подавши заяву про ознайомлення на ім’я Генерального директора Това-
риства за 2 робочих днів до дати ознайомлення. 

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Генеральний директор Маленко Роман Ігоревич.

Довідки за тел.: 0567265414
Наглядова рада ПрАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ»

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНИК 13066» (місцезнаходження: 
02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 34, код ЄДРПОУ 05475179) 
(далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2016 р. о 10:00 
годині за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, будинку 39, 
прим.  №103.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-
будеться з 09:30 до 09:55 у день та за місцем проведення загальних 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 22 квітня 2016 р.

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

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

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

3. Звіт Генерального директора по результатам фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звітів.

5. Звіт Ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 
2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збит-

ків) за підсумками роботи у 2015 році та порядок виплати дивідендів.
8. Прийняття рішення про ліквідацію ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНИК 

13066» та затвердження порядку ліквідації.
9. Про припинення повноважень Генерального директора Товари-

ства.
10. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання ліквідаційної комісії ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНИК 

13066» та надання їй повноважень.
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 голосуван-
ня, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням това-
риства за адресою: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 34, 
приміщення прохідної №1, по вівторкам з 14-00 до 16-00, а в день 
проведення загальних зборів  – також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Генеральний директор Маловічко Олексій 
Вікторович, контактний тел: (067) 215-21-21.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3370 3392,9
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 120,0 142,9
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(6406,0) (6383,0)

Власний капітал 3370 3392,9
Статутний капітал 9775,9 9775,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) (23,0) (3930,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39103,745 39103,745
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА» (код за ЄДРПОУ – 04836971)
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 29 квітня 
2016 року о 10:00 год. за адресою: Київська обл., м. буча, вул. Заводська, 
будинок 2, приміщення адмінбудинку, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде здійснюва-
тися в день проведення зборів з 09.00 до 09.45 за місцем проведення за-
гальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 25 квітня 2016 року.

Порядок денний чергових загальних зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціо-

нерів ПрАТ «БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА».
3. Про затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів ак-

ціонерів ПрАТ «БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА».
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА» за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА» за 

2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИ-

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 523,9 567,7
Основні засоби 458,4 497,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,6 -
Сумарна дебіторська заборгованість 29,1 55,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,1 1,9
Нерозподілений прибуток -48,3 -5,5
Власний капітал 484 526,8
Статутний капітал 220,9 220,9
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 39,9 40,9
Чистий прибуток (збиток) -34,8 -75
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 093 22 093
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 6
Для реєстрації на участь у чергових Загальних зборах акціонер пови-

нен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представник 
акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством України.

Ознайомитись з матеріaлами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів, акціо-
нери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Київська обл., м. Буча, 
вул. Заводська, будинок 2, приміщення адмінбудинку, кімната № 1 у робо-
чі дні, в робочий час з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. 
до 13:00 год.), а в день проведення чергових загaльних зборів – також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення 
акціонерів із зазначеними документами є директор Пашанов Олексій Во-
лодимирович, контактний телефон (04597)9-64-02.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор Товариства  Пашанов О.В. 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.»

(код за ЄДРПОУ: 04628646, місцезнаходження: 07300, Київська область, 
м. Вишгород, Проммайданчик), надалі – Товариство, повідомляє, що згідно 
з рішенням Наглядової ради АТ «ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.» (протокол № 1 від 
03 березня 2016 року), 27 квітня 2016 року о 12.00 год. відбудуться за-
гальні збори акціонерів за адресою: Київська область, м.  Вишгород, 
Проммайданчик, зал засідань. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-

ської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2015 року та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

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

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
7. Про переобрання Ревізійної комісії.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10.00 до 11.45 

за місцем та в день проведення зборів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-

ного, можна ознайомитись з 9.00 до 12.00 у робочі дні за адресою: Київська 
область, м. Вишгород, Проммайданчик (бухгалтерія), а в день проведення 
загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – рефе-
рент АТ «Гідромеханізація.» Урсол Яніна Володимирівна.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представники акціонерів підтверджують свої повнова-
ження у відповідності до чинного законодавства України. Телефон для до-
відок: (04596)54164; 54871.
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7833 7685
Основні засоби 1252 1332
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 76 93
Сумарна дебіторська заборгованість 1044 1489
Грошові кошти та їх еквіваленти 448 153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -984 -979
Власний капітал 583 583
Статутний капітал 978 978
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 7256 7103
Чистий прибуток (збиток) -5 -141
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 914 580 3 914 580
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) 75 77

Голова Правління АТ «Гідромеханізація.»  Ю.Д. Колодзян

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

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

1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО бАНК "ТРАСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Киїїв вулиця Сергiя 

Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5024592 (044)5024593
5. Електронна поштова адреса Nataliia.Kurash@banktrust.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Наглядова Рада ПАТ БАНК «ТРАСТ» (Протокол № вiд 22 березня 2016 

року) прийняла рiшення про призначення Нiкулiщевої Олени Юрiївни на 

посаду Члена Правлiння - директора Департаменту фiнансового 
монiторингу 22 березня 2016 року.

Нiкулiщева Олена Юрiївна акцiями ПАТ БАНК «ТРАСТ» не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Нiкулiщева Олена Юрiївна обiймала посади:
1) ПАТ «Артем-Банк» - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу
2) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - заступник начальника Управлiння фiнансового 

монiторингу
3) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - начальник Управлiння фiнансового монiторингу
4) ПАТ БАНК «ТРАСТ» - радник Голови Правлiння.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

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 Маєрян Сорiн Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.03.22
(дата)
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
Повне найменування та місцезнаходження товариства:
Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Шахтар» (До-

нецьк)»
83050, м. Донецьк, вул. Артема, 86А.
Дата, час та місце проведення загальних зборів:
26-го квітня 2016 р. о 15-00, м. Київ, вул. б. Хмельницького, 

буд.  53 (Готель «Опера»), кімната № 205.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах:
26-го квітня 2016 р. з 14 години 45 хвилин до 15 години 00 хвилин.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах:
24 година 20-го квітня 2016 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-

ком денним:
1. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Про доручення здійснення функцій лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
3. Звіт Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду.
4. Звіт Генерального директора Товариства та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015 

рік.
7. Про схвалення значного правочину, вчиненого Генеральним дирек-

тором Товариства.
8. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства, 

обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів з ним, встановлення розміру їх винагороди 
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із чле-
нами Наглядової ради.

10. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття тако-
го рішення.

12. Про схвалення правочинів щодо яких є заінтересованість.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З матеріалами щодо Загальних зборів акціонерів акціонери можуть 

ознайомитися з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (з 13-00 до 14-00 
перерва), в Юридичній службі ФК «Шахтар» (Донецьк) за адресою: 
01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 53, (Готель «Опера», кімната 
№ 205). Особою, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, є Генеральний директор.

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

Найменування показника Період
Звітний

(2015 рік)
Попередній

(2014 рік)
Усього активів 4 015 929 3 507 932
Основні засоби 308 562 329 575
Довгострокові фінансові інвестиції 10 433 10 433
Запаси 11 038 10 419
Сумарна дебіторська заборгованість 171 196 124 229
Грошові кошти та їх еквіваленти 469 691 221 755
Нерозподілений прибуток - 3 290 707 - 2 687 074
Власний капітал 3 315 688 3 032 344
Статутний капітал 2 700 000 2 700 000
Довгострокові зобов’язання 647 574 435 881
Поточні зобов’язання 52 667 39 707
Чистий прибуток (збиток) (867 590) (1 077 477)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 700 000 000 2 700 000 000
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)

501 579

Генеральний директор С.А. Палкін,  25.03.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФУТбОЛЬНИй КЛУб «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)»

 Повідомлення. 
ПрАТ «Хімчистка»

Шановні акціонери! 
Приватне Акціонерне товариство «Хімчистка» (код за ЄДРПОУ: 

03054663, місце знаходження: 09100, Київська область, м.Біла Церк-
ва, вул. Павліченко, 23) повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 10 годині 
за адресою: Київська область, м.біла Церква, вул. Павліченко,23. 

 Порядок денний. 
1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря чергових загальних 

зборів акціонерів. 
2.Звіт правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товари-

ства за 2015 рік. 
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками ро-

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

та затвердження нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) То-
вариства на 2016 рік. 

7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 
Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. 

8.Вибори Правління та Голови правління ПрАТ «Хімчистка». 
9.Вибори Наглядової ради ПрАТ «Хімчистка». 
10.Вибори Ревізійної комісії ПрАТ «Хімчистка». 
11.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством до 27 квітня 2017 року. 
12.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік. 
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт; пред-

ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства. 

Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись з 9.00 до 9.50 год. 
в день та місцем проведення зборів.

Ознайомитися з документами щодо порядку денного загальних 
зборів акціонерів можна з 01.04 по 26.04.2016 року за адресою : м.Біла 
Церква, вул.Павліченко 23, в робочі дні. 

Пропозиції акціонерів щодо питань включених до порядку денного 
чергових загальних зборів, подаються в письмовій формі не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 5-34-70, 
5-24-78 

Основні показники фінансово-господарської діяльності:
 Найменування показника  Період 

 Звітний 
2015 

Попере-
дній 2014

Усього активів  961,0  990,9
Основні засоби  531,8  610,8
Дострокові фінансові інвестиції  -  - 
Запас Запаси  296,4  326,1
Сумарна дебіторська заборгованість  128,9  31,7 
Грошові кошти та еквіваленти  3,9  22,3
Нерозподілений прибуток  98,1  79,2 
Власний капітал  626,0 626,0
Статутний капітал  30,0  30,0
 Дострокові зобов’язання  -  - 
Поточні зобов’язання  403,1  414,1 
Чистий прибуток (збиток)  -18,9  -77,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)  2896  2896
Кількість влпсних акцій, викуплених протягом 
періоду

 0  0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 0  0 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 8  12

Правління ПрАТ «Хімчистка».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЧИСТКА»
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИй СУДНОбУДІВНИй – 

СУДНОРЕМОНТНИй ЗАВОД» 
(далі -Товариство)

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8), повідом-
ляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори) 

відбудуться 28 квітня 2016 року о 09.00 за адресою: 04071, м. Київ, 
вул.  Набережно – Лугова, 8, «Зал засідань», каб. 215.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 8-00 до 08-50 в день прове-
дення Зборів за місцем проведення Зборів.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про пере-

дачу повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Затвердження порядку прове-

дення Зборів. 
3. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Това-

риства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків за 2015 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та за-
твердження його у новій редакції.

8. Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів, у 
яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності.

9. Про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних 
правочинів, які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року 
з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів та внесення змін до 
них, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день 
проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку. 

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у 
зборах акціонерів: 24 година 22.04.2016 р. 

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України. 

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, на підставі письмового запиту акціонери можуть у 
робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства, а саме за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, каб. 212. Відповідаль-
на посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Член правління Місевра Андрій Іванович. 

Телефони для довідок: 044 – 594-65-84, 044 – 425-67-26. 

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

Найменування показника період Найменування показника період
2014 2015 2014 2015

Усього активів 224328 200519 Статутний капітал 65500 65500
Основні засоби 53594 52788 Довгострокові зобов'язання 164767 165367
Довгострокові фінансові інвестиції - - Поточні зобов'язання 46101 46101
Запаси 4957 4763 Чистий прибуток (збиток) (29524) (21175)
Сумарна дебіторська заборгованість 120487 117623 Середньорічна кількість акцій (шт.) 12500000 12500000
Грошові кошти та їх еквіваленти 2502 3732 Кількість власних акцій, викуплених протягом 

періоду (шт.)
- -

Нерозподілений прибуток - - Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Власний капітал 42788 21613 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 195 142

Наглядова рада Товариства

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОМОбІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 2562»,
(код ЄДРПОУ 05520388)

(Далі Товариство), Місцезнаходження : 14007 м. Чернігів, вул. Люб-
ченка, 13, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 11:00 годині за адресою : 
14007 вул.  Любченка, 13, м. Чернігів в приміщенні адміністратив-
ного корпусу Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:30 до 10:45 години. 
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Осо-
бам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, 
оформлений відповідно до чинного законодавства України. Пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 28 березня 
2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних 

зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 

зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду висновку ревізійної комісії щодо річного 
звіту та балансу товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 

підсумками роботи за 2015 рік.
8. Прийняття рішення про склад Наглядової ради Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття тако-
го рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 
затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за 
адресою: м. Чернігів, вул. Любченка, буд. 13 (кабінет юрисконсуль-
та) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 09.00 до 
17.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Відповідальна за ознайомлення особа – юрисконсульт Ри-
бак С.А.

Телефон для довідок: (04622) 5- 60 -37.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства, 

тис. грн.
 Період

попередній звітний
Усього активів 3293,0 2877,0
Основні засоби 9047,0 8768,0
Довгострокові фінансові інвестиції -------- --------
Запаси 56,0 127,0
Сумарна дебіторська заборгованість 283,0 92,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,0 25,0
Нерозподілений прибуток -------- --------
Власний капітал -------- --------
Статутний капітал 1745740,0 1745740,0
Довгострокові зобов’язання та забезпе-
чення

807,0 706,0

Поточні зобов’язання 618,0 813,0
Чистий прибуток (збиток) -2709,0 -3219,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3491480 3491480
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-------- --------

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

-------- --------

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

27 26

Наглядова рада Товариства.
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕ-
ЦЬКИй МІСЬКИй МОЛОЧНИй ЗАВОД №2» (місцезнахо-
дження: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 22) по-
відомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
«29» квітня 2016 року об 11.00 за адресою: 84331, Донецька область, м.  Кра-
маторськ, вул. Остапа Вишні, 22, адміністративне приміщення.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах — «29» квітня 
2016 р. з 10.00 до 11.00. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — «25» квітня 2016 р.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік та основні напрямки фінансово-господарської ді-
яльності у 2016 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися То-

вариством протягом року.
Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу. Представ-

никам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за 
адресою: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 22, 
адміністративне приміщення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — юрисконсульт ПАТ «Донецький 
ММЗ №2». Довідки за телефоном: (062) 385-52-88.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період 
2015 
рік

2014 
рік

Усього активів 786124 717973
Основні засоби 75683 78439
Довгострокові фінансові інвестиції 716 716
Запаси 389008 293603
Сумарна дебіторська заборгованість 169053 314771
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 111
Нерозподілений прибуток -173 35
Власний капітал 37039 37247
Статутний капітал 24900 24900
Довгострокові зобов’язання 408326 268065
Поточні зобов’язання 340759 412661
Чистий прибуток (збиток) -208 -4981
Середньорічна кількість акцій (шт.) 415000 415000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 458

 ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КУРДЮМІВСЬКИй ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОбІВ»
КОД ЗА ЄДРПОУ: 00293545

МІСЦЕЗНАХОДжЕННЯ ТОВАРИСТВА: 84571, ДОНЕЦЬКА ОбЛ., 
АРТЕМІВСЬКИй Р-ОН, СЕЛИЩЕ ОПИТНЕ, ВУЛ.КИЇВСЬКА, бУДИНОК 5

Повідомляємо персонально вам, що 25 квітня 2016 року об 11 год. 
00  хвил. Відбудуться загальні збори акціонерів (надалі «збори») за адре-
сою: 84571, Донецька область, артемівський район, селище опитне, 
вулиця Київська, будинок 5. Реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00 у день 
та за місцем проведення зборів. Для участі акціонерам необхідно мати при 
собі документ, що засвідчує особу ( надає змогу ідентифікувати акціонера 
(його представника) — паспорт, а у разі участі представника акціонера — 
також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у зборах, оформленні відповідно до законодавства України. Акціо-
нери мають можливість ознайомитись з проектами матеріалів та докумен-
тами, у тому числі проектами рішень зборів, у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) з 8-00до 16-00, за адресою: 85285, Донецька обл.., м.Дзер-
жинськ, смт.Курдюмівка, вул..Керамічна, 1а (кабінет юрисконсульта Аксако-
вої Ю.С.). У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними 
документами у місці проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхід-
ними для прийняття рішень з питання порядку денного- юрисконсульт Ак-
сакова  Ю.С.. Телефони для довідок: 0627494022, 0990401037. Кожен з 
Вас (акціонерів) має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного зборів там проекти рішень з цих питань не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах — 19 квітня 2016 року (станом на 24 годину). 

ПОРЯДОК ДЕННИй (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):
1.Обрання голови зборів. 2.Обрання секретаря зборів.3.Прийняття рі-

шень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прий-
няття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи 
зборів).4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
товариства про роботу у 2014-2015 роках, затвердження звіту.5.Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-
2015 роки, затвердження звіту.6.Визначення основних напрямків Товари-
ства на 2016 рік. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізо-
ра Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та 
балансу Товариства за 2014-2014 роки. 9.Розподіл прибутку Товариства, 
затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбаче-
них законом (затвердження річних результатів діяльності Товариства за 
підсумками роботи за 2014-2015 роки, затвердження порядку розподілу 
прибутку за 2014-2015роки, строку та порядок виплати частки прибутку 
(дивідендів) за результатами діяльності Товариства за 2014-2015р., визна-
чення планових нормативів розподілу прибутку на 2016р.). 10.Прийняття 
рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради 

(відкликання). Припинення дії договорів, укладених між головою та члена-
ми наглядової ради та Товариством. 11.Внесення змін до положення про 
наглядову раду шляхом затвердження його у новій редакції.12. Визначення 
кількісного складу Наглядової ради. 13.Обрання членів наглядової ради. 
14.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом 
наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Орання особи яка 
уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядової 
ради з боку Товариства. 15. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень Ревізора (відкликання). Припинення дії договору укладеного між ним 
та Товариством. 16. Обрання Ревізора Товариства. 17. Затвердження умов 
договору, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його ви-
нагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 
ревізором з боку Товариства. 18. Прийняття рішення про попереднє схва-
лення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не 
більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обран-
ня особи уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) 
та вчинення інших пов’язаних дій. 19. Внесення змін до Статуту Товариства 
у відповідності до норм діючого Законодавства України шляхом затвер-
дження у новій редакції. 20.Про обрання членів лічильної комісії наступних 
загальних зборів Товариства. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО_ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ТИС.ГРН,: Найменування показника: Звіт. Період, 2014р./Попер. Період 
2013р.; Усього активів: 45642/17858; Основні засоби: 2700/2885; Довго-
строкові фінансові інвестиції:-/-; Запаси: 11147/7250; Сумарна дебіт. Забор-
гованість ( без урахування вит. м.п.): 22053/1093; Грошові кошти та їх екві-
валент: 2464/1804; Нерозподілений прибуток (збиток):14967/13819; 
Власний капітал: 16917/15769; Статутний капітал: 1000/1000; Довгостроко-
ві зобов’язання:-/-; Поточні зобов’язання: 28725/2089; Чистий прибуток 
(збиток):1148/2280; Середньорічна кількість акцій (шт..): 4000000/4000000; 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): -/-; Загальна 
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду:-/-; Число 
працюючих на кінець періоду:50/66. Основні показники наведено без ура-
хування аудиторської перевірки. Можливі коригування статей балансу, що 
як слідство, може змінити окремі наведені показники. Звіт. Період, 2015р./
Попер. Період 2014р.; Усього активів:46136/45642; Основні засоби: 
2438/2700; Довгострокові фінансові інвестиції:-/-; Запаси: 8791/11147; Су-
марна дебіт. Заборгованість ( без урахування вит. м.п.):21018/22053; Гро-
шові кошти та їх еквівалент:2622/2464; Нерозподілений прибуток 
(збиток):15326/14967; Власний капітал:17276/16917; Статутний капітал: 
1000/1000; Довгострокові зобов’язання:-/-; Поточні 
зобов’язання:28860/28725; Чистий прибуток (збиток):359/1148; Середньо-
річна кількість акцій (шт..): 4000000/4000000; Кількість власних акцій, вику-
плених протягом періоду (шт.): -/-; Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду:-/-; Число працюючих на кінець 
періоду:66/15. Основні показники наведено без урахування аудиторської 
перевірки. Можливі коригування статей балансу, що як слідство, може змі-
нити окремі наведені показники. 

Наглядова рада 
ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУРДЮМІВСЬКИй ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОбІВ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 25 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00131328, 
місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, буд. 15)

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 29 квітня 2016 року о 17-30 за адресою: місто Київ, 
провулок Електриків, будинок 15, в приміщенні ПАТ «Київенергоре-
монт», 2-й поверх, Актовий зал. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 29 квітня 2016 року 
з 16-30 до 17-15 за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, пров. Елек-
триків, буд. 15, в приміщенні ПАТ «Київенергоремонт»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь 
у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 29 квітня 
2016 року, складається станом на 24 годину 00 25 квітня 2016 року.

Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства — ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній 
Вал, буд. 17/8. Режим роботи: з понеділка по четвер — з 9.00 до 18.00; 
п’ятниця — з 9.00 до 17.00; обідня перерва — з 13.00 до 14.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

4. Звіт директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенерго-
ремонт» у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» 
ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства 

у 2015 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
10. Зміна типу Товариства на Приватне акціонерне товариство «Київ-

енергоремонт» та надання директору Публічного акціонерного товариства 
«Київенергоремонт» повноважень для проведення державної реєстрації 
зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та 
депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов’язані зі 
зміною типу Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 
«Київ енергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання 
директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редак-
ції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

12. Прийняття рішення про зміну найменування Дочірнього підприєм-
ства «Енергоремонт» Публічного акціонерного товариства «Київенергоре-
монт» на Дочірнє підприємство «Енергоремонт» Приватного акціонерного 
товариства «Київенергоремонт».

13. Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоре-
монт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору ДП «Енер-
горемонт» ПрАТ «Київенергоремонт» повноважень для державної реєстрації 
нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт». 

14. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції.

15. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції.

16. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін до Положення щодо доступу акціонерів до інформації 
про ВАТ «Київенергоремонт».

18. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядо-
вої ради Товариства.

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Внесення змін до Договору з Членами Наглядової ради Товариства 

шляхом викладення його у новій редакції.
21. Затвердження кошторису на оплату діяльності членів Наглядової 

ради Товариства.
22. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної 

комісії Товариства.
23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних 

зборів, акціонери та їх представники у робочі дні з 10.00 до 16.00 можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства, за адресою: м. Київ, провулок 
Електриків, 15 (в приміщенні ПАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, к. 216). 

Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Данилко Ольга Ігорівна.

Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертатися за 
телефоном: (044) 253-00-27.

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

Найменування показника період 
2015 рік 2014 рік

Усього активів  100516,0 65213,0
Основні засоби  67438,0 35995,0
Довгострокові фінансові інвестиції  455,0 466,0
Запаси 1207,0 949,0
Сумарна дебіторська заборгованість  16068,0 21174,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2680,0 411,0
Нерозподілений прибуток 33009,0 36039,0
Власний капітал 79893,0 42007,0
Статутний капітал 239,0 239,0
Довгострокові зобов’язання 359,0 1148,0
Поточні зобов’язання 20264,0 22058,0
Чистий прибуток (збиток) -3649 -3014
Середньорічна кількість акцій (шт.) 477824,0 477824,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 177 234
Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» (тис. грн.) 

Найменування показника період 
2015 рік 2014 рік

Усього активів  20931,0 21760,0
Основні засоби  1258,0 955,0
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 1059,0 858,0
Сумарна дебіторська заборгованість  15320,0 19460,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2619,0 405,0
Нерозподілений прибуток 1489,0 119,0
Власний капітал 1506,0 136,0
Статутний капітал 17,0 17,0
Довгострокові зобов’язання 220,0 205,0
Поточні зобов’язання 19205,0 21419,0
Чистий прибуток (збиток) 1284 -1137
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) 171 205

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості: повне найменування — ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІД»; організаційно-правова фор-
ма — Приватне акціонерне товариство; місцезнаходження: 02096, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9; код ЄДРПОУ — 24372676; тел. (044) 566-29-79; 
факс: (044) 576-56-95; ел. поштова адреса: shid@teamo.ua; власна сторін-
ка в мережі інтернет: 24372676.smida.gov.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення: Припинення повноважень ревізора Юрченка 
Олександра Борисовича згідно Статуту ПрАТ «СХІД» — строк повнова-
жень ревізора — встановлений на період до дати проведення чергових 
річних загальних зборів акціонерів (перебував на посаді з 27.03.2015 по 

25.03.2016); 25 березня 2016 р. на підставі рішення чергових річних загаль-
них зборів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів від 25.03.2016р. 
№ 1) призначено на посаду ревізора Юрченка Олександра Борисовича, 
паспорт серія МЕ № 377496, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
місті Києві 02.04.2004р., володіє 50 шт. простих іменних акцій, що складає 
0,0126% від загальної кількості акцій у відсотках; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має; попередні посади будівельник — 
пусконаладник ПрАТ «СХІД», ревізор ПрАТ «СХІД». Посадова особа при-
значена на період до дати проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів.

3. Директор ПрАТ «СХІД» Юрченко І.О. підтверджує достовірність ін-
формації, що вказана в повідомленні та визнає, що несе відповідальність, 
згідно діючого законодавства України, 25.03.2016р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"УНIВЕРСИТЕТ 
ВIйСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ"

2. Код за ЄДРПОУ 01004905
3. Місцезнаходження 49000 м.Днiпропетровськ пр. Карла 

Маркса, буд. 60, к. 514
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 744-13-37 056 370-36-50

5. Електронна поштова адреса dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://01004905.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження Ревiзора Астахової Лариси Петрiвни (згоди 

на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.), згiдно 
iз статутом Товариства - закiнчення строку повноважень. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Цiй особi не належить пакет акцiй 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посадi перебувала з 22.04.2015р.

Обрано Ревiзором Астахову Ларису Петрiвну (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного това-
риства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.). Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. Протягом 
останнiх п'яти рокiв iнших посад не обiймала. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень 1 рiк.

Припинено повноваження голови Правлiння - Дягiля Євгенiя Григоровича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.) у зв'язку з 
закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. Перебував на посадi з 
30.03.2011 р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Правлiння - Косенко Наталiї Євгенiївни 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерного товариства (Протокол № 35 вiд 22.03.2016 р.) 
у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. Пе-
ребувала на посадi з 30.03.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Правлiння - Бабiнець Олени Олексiївни 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерного товариства (Протокол № 35 вiд 22.03.2016 р.) 
у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. Пе-
ребувала на посадi з 30.03.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Правлiння - Iсакової Жанни Вiкторiвни 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерного товариства (Протокол № 35 вiд 22.03.2016 р.) 
у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. Пе-
ребувала на посадi з 30.03.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Правлiння - Левченка Iвана 
Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 
22.03.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй 
емiтента. Перебував на посадi з 30.03.2011 р.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Правлiння - Власенко Алли Миколаїв-
ни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерного товариства (Протокол № 35 вiд 22.03.2016  р.) 
у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. Пе-
ребувала на посадi з 30.03.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Правлiння - Терещенко Людмили Ми-
колаївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 
22.03.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй 

емiтента. Перебувала на посадi з 30.03.2011 р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Правлiння - Куцая Володимира Петровича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03.2016 р.) у зв'язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. Перебував на посадi з 
18.03.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано головою Правлiння - Дягiля Євгенiя Григоровича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.). Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй 
емiтента. Строк на який призначено особу - 3 (три) роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
5  рокiв своєї дiяльностi обiймав посаду голови Правлiння ПрАТ «Унiверситет 
вiйськових мистецтв».

Обрано членом Правлiння - Косенко Наталiю Євгенiївну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.). Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй 
емiтента. Строк на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв своєї 
дiяльностi обiймала посади начальника вiддiлу кадрiв, члена Правлiння 
ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв».

Обрано членом Правлiння - Бабiнець Олену Олексiївну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.). Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй 
емiтента. Строк на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв своєї 
дiяльностi обiймала посади головного бухгалтера, члена Правлiння ПрАТ 
«Унiверситет вiйськових мистецтв».

Обрано членом Правлiння - Iсакову Жанну Вiкторiвну (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03.2016 р.). Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй 
емiтента. Строк на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв своєї 
дiяльностi обiймала посади директора МКК, члена Правлiння 
ПрАТ  «Унiверситет вiйськових мистецтв».

Обрано членом Правлiння - Левченка Iвана Олексiйовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.). Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй 
емiтента. Строк на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв своєї 
дiяльностi обiймав посади директора АГК, члена Правлiння 
ПрАТ  «Унiверситет вiйськових мистецтв».

Обрано членом Правлiння - Власенко Аллу Миколаївну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.). Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить пакет акцiй 
емiтента. Строк на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв своєї 
дiяльностi обiймала посади начальника вiддiлу торгiвлi та громадського 
харчування, члена Правлiння ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв».

Обрано членом Правлiння - Терещенко Людмилу Миколаївну (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.). Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить па-
кет акцiй емiтента. Строк на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
5  рокiв своєї дiяльностi обiймала посади завiдувача кафе «Луна», члена 
Правлiння ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв».

Обрано членом Правлiння - Куцая Володимира Петровича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерного товариства ( Протокол № 35 вiд 22.03. 2016 р.). Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Цiй особi не належить па-
кет акцiй емiтента. Строк на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
5  рокiв своєї дiяльностi обiймав посади товарознавця, iнженера з ОП, ди-
ректора ГК, члена Правлiння ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв».

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 Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.03.22
(дата)
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До уваги акціонерів
ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЗЬКИй ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9)
Повідомляє, щорічні загальні збори будуть проведені за адресою: 

м.  Запоріжжя, Дніпропетровське шосе,9,30 квітня 2016 року о 08 годи-
ні 45 хвилин. Реєстрація акціонерів буде проведена 30 квітня 2016 року з 
08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення загальних зборів:м. Запо-
ріжжя, Дніпропетровське шосе,9,

Для участі у загальних зборах акціонери мають прибути 30 квітня 2016 з 
08.00 год. до 08.30 год. до центральної прохідної ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮ-
ВАЧ», розташованої за адресою: м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе,9.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів станом 
на 24 годину 26 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів, призначе-

них на 30.04.2016.
3. Обрання голови загальних зборів.
4. Обрання секретаря загальних зборів.
5. Затвердження висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2015 року.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
8. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2015 році та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
9. Розгляд звіту правління про роботу у 2015 році та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду.
10. Розгляд звіту ревізійної комісії про роботу у 2015 році та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
11. Затвердження змін до статуту Публічного акціонерного товариства 

«Запорізький завод «Перетворювач».
12. Затвердження змін до Положення про загальні збори. 
13. Затвердження змін до Положення про наглядову раду.
14. Затвердження змін до Положення про порядок укладання значних 

правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
15. Затвердження змін до Положення про інформаційну політику. 
16. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління.
17. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
18. Обрання членів наглядової ради.
19. Затвердження умов договорів, що будуть укладатись з членами на-

глядової ради.
20. Затвердження умов договору, що буде укладатись з головою нагля-

дової ради.
21. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.
22. Обрання членів ревізійної комісії.
23. Делегування повноважень на підписання з головою та членами на-

глядової ради, головою та членами ревізійної комісії цивільно-правових 
договорів.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування згідно до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів, призначе-

них на 30.04.2016.
3. Обрання голови загальних зборів.
4. Обрання секретаря загальних зборів.
5. Затвердження висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2015 року.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
8. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2015 році та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
9. Розгляд звіту правління про роботу у 2015 році та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду.
10. Розгляд звіту ревізійної комісії про роботу у 2015 році та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
11. Затвердження змін до статуту Публічного акціонерного товариства 

«Запорізький завод «Перетворювач».
12. Затвердження змін до Положення про загальні збори. 
13. Затвердження змін до Положення про наглядову раду.
14. Затвердження змін до Положення про порядок укладання значних 

правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
15. Затвердження змін до Положення про інформаційну політику. 
16. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління.
17. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
18. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.
19. Інші питання згідно п.п.18,19,20,22,23 Порядку денного, якщо рішен-

ня про винесення цих питань на голосування буде прийнято загальними 
зборами відповідно до Регламенту проведення загальних зборів, призна-
чених на 30 квітня 2016 року. 

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

Найменування показника Період
2014рік 2015рік

Усього активів 175202 174818
Основні засоби 94615 88826
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40950 28480
Сумарна дебіторська заборгованість 28731 26069
Грошові кошти та їх еквіваленти 554 6653
Нерозподілений прибуток 75684 78710
Власний капітал 75936 78941
Статутний капітал 143 143
Довгострокові зобов’язання 826 1265
Поточні зобов’язання 98440 94612
Чистий прибуток (збиток) (1189) 3025
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2852052 2852052
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

579 493

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: кожен ак-
ціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного:

- у робочі дні: з 9.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. 
за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, на першому поверсі 
центральної прохідної;

- у день проведення загальних зборів: з 8.00 до 08.45, за адресою: м. Запо-
ріжжя, Дніпропетровське шосе, 9 ,на першому поверсі центральної прохідної.

За дотримання порядку ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відповідальні 
юрисконсульт Кожушко Світлана Вадимівна та представник товариства 
Морозова Вероніка Вікторівна, телефон: 061-239-18-30.

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВІАКОМПАНІЯ «МІжНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»

(код за ЄДРПОУ 14348681), місцезнаходження: вул. Лисенка 4, м. Київ, 
01030, Україна, далі за текстом - Товариство, повідомляє про скликання та 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тек-
стом  - загальні збори).

Загальні збори відбудуться 26 квітня 2016 року за адресою: вул. Хар-
ківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната 
№819. Початок проведення загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться в 
11  год. 00 хв. та закінчиться в 11 год. 45 хв. Для реєстрації участі в загаль-
них зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ, що 
засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що підтвер-
джує повноваження представника на прийняття участі та голосування на 
загальних зборах акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 20 квітня 2016 року.

До порядку денного загальних зборів включені наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення 

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

наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Висновків та розгляд звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2015 року.
Акціонери Товариства мають можливість до дати проведення загальних збо-

рів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, 
Україна, 6-й поверх, кімната №619, щоденно, крім суботи, неділі та святкових 
днів, з 10.00 до 17.00 години. Посадовою особою Товариства, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Порядку денного, є корпо-
ративний секретар Астаніна А.В. (тел. +38 (044) 593-77-26 (9057).

Голова Наглядової ради 
А. Майберг



№58, 25 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

91

( Івано-Франківська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Гетьмана Мазепи,175а
код за ЄДРПОУ: 20536027 надалі — Товариство)

повідомляє що «28» квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул.. Гетьмана Мазепи, 175 а (каб 1 ) відбудуться чергові 
загальні збори акціонерів

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії, голови та 
секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження звіту Директора, Наглядової Ради та Ревізора про 
фінансово-господарську діяльність ПрАТ та стан Товариства за 2015 р. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядової ради, 
Директора та Ревізора у звітному періоді. 

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 
5. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2015 році.
6. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних 

правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3370.8 4166.6
Основні засоби 148.6 62.2
Довгострокові фінансові інвестиції 81.5 81.5
Запаси - 1601.2

Сумарна дебіторська заборгованість 357.3 858.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.3 1.2
Нерозподілений прибуток (3359.7) (2955.8)
Власний капітал (3112.7) (2708.8)
Статутний капітал 247.0 247.0
Довгострокові зобов’язання 2806.4 2806.4
Поточні зобов’язання 3677.1 4069.0
Чистий прибуток (збиток) (0.6) (2.2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 988000 988000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 4

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 22.04.2016 року. З матеріалами, що стосують-
ся підготовки до проведення загальних зборів, акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитися за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Гетьмана 
Мазепи, 175 а в робочий час, відповідальна особа Деренько В.В. 

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціоне-
рів — доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог 
законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників 
буде відбуватися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОМОбІЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0901»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-

СЬКИй ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФО-
ТОН», (місцезнаходження: Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 42, код за 
ЄДРПОУ: 00205162), надалі — Товариство, повідомляє про проведення 
Загальних зборів акціонерів «29» квітня 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. Київ, пр-т Перемоги, 42 (приміщення офісу б/н). Реєстрація акціоне-
рів для участі у Загальних зборах Товариства буде проводитись з 10.00 до 
10.45 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах: «18» березня 2016 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИй):
Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення За-1. 

гальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Това-2. 
риства за 2015 рік.

Затвердження звіту Директора про результати фінансово-3. 
господарської діяльності Товариства за 2015рік.

Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати ді-4. 
яльності Товариства за 2015 рік.

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 5. 
2015 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) та виплати диві-6. 
дендів Товариства за 2015 рік.

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.7. 
Про припинення повноваження членів Наглядової ради, встановлен-8. 

ня кількісного складу Наглядової ради та затвердження складу Наглядової 
ради.

Про внесення змін до договору кредитної лінії.9. 
Про надання майна в забезпечення виконання Товариством 10. 

зобов’язань за договором кредитної лінії.
Про надання майна в забезпечення виконання іншими юридичними 11. 

особами зобов’язань за договорами кредитної лінії. 
Про внесення змін до договорів застави/іпотеки.12. 
Про надання повноважень Директору Товариства на підписання до-13. 

даткових угод до договору кредитної лінії.

Про надання повноважень Директору Товариства на підписання до-14. 
говорів застави та/або іпотеки. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА

(ТИС. ГРН.)
Найменування показника період

Звітний Минулий
Усього активів 449 484,4 566 307,0
Основні засоби 153,8 157.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 295 748,8 613,3
Сумарна дебіторська заборгованість 28115,1 17 382,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 6009,1 2 308,4
Нерозподілений прибуток (66 063,0) (101 687,3)
Власний капітал - 64 884,1 - 100 508,4
Статутний капітал 1 144,2 1 144,2
Довгострокові зобов'язання 22 204,0 41 974,0
Поточні зобов'язання 433149,4 549 565,8
Чистий прибуток (збиток) 35 624,3 - 24 508,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати: 
документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів — доручення/до-
віреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів, 
оформлене відповідно до чинного законодавства України.

До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних 
зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий 
час (з 9.00 до 18.00) в робочі дні за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, 
пр-т Перемоги, 42 (приміщення офісу б/н), відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами особа: Директор Майстренко І.В. До-
відки за телефоном (044) 453-32-73.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідом-
ленні.

Директор ПАТ КЗСМ «ФОТОН»  І.В. Майстренко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОбУД», 
код ЄДРПОУ 31623385 (місцезнаходження вул.Мринський шлях,буд.95 м.Носів-
ка, Чернігівська обл., 17100 ) повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року о 10 годині за адресою: 
17100, м.Носівка, вул.Мринський шлях, 95.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9-00 до 9-45 за місцем проведення 
Загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИй
1.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності ПрАТ «Агробуд» за 2015 рік.
2.Звіт Наглядової ради акціонерів про діяльність ПрАТ «Агробуд» за 

2015 рік.
3.Звіт Голови Ревізійної комісії про ревізію діяльності ПрАТ «Агробуд» 

за 2015 рік.
4.Затвердження річного звіту ПрАТ «Агробуд» за 2015 рік.
5.План господарсько-фінансової діяльності ПрАТ «АГробуд» на 2016 рік.
Голова правління 
ПрАТ «Агробуд»  Гумен М.А.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бУДІ-
ВЕЛЬ НО-МОНТАжНЕ УПРАВЛІННЯ № 33» повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 
2016 року за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський  р-н, м. бо-
ярка, вул. Шевченка, 193.

Початок зборів о 15.00. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься з 
14.00 до 14.40 за місцем проведення зборів (ІІ поверх каб. «Приймальна»).

Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2015 рік.
2. Розподіл прибутку та/або збитків Товариства за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора).
4. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради.
5. Обрання Голови та Членів Наглядової ради.
6. Припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора).
7. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора).
З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів 

звертатися за телефоном: /045-98/ 36-544. Ознайомлення з проектами до-
кументів за місцем знаходження товариства (ІІ поверх кабінет «Бухгалте-
рія» — член Наглядової ради Хомутовська Оксана Адамівна) у робочі дні з 
09.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00).

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цін-
них паперів), які мають право на таку участь, або їх представники. Зведений 

обліковий реєстр акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» складається станом на 22 квітня 2016 року. 
Для участі у зборах акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; 
представники акціонерів — документ, що посвідчує особу, та довіреність, 
оформлена і засвідчена у відповідності до вимог чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника період
звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 38594 7152
Основні засоби 3594,3 3061
Довгострокові фінансові інвестиції -  — 
Запаси 6197,3 176
Сумарна дебіторська заборгованість 23575 1395
Грошові кошти та їх еквіваленти 3069 1555
Нерозподілений прибуток 9575 3749
Власний капітал 10703 4845
Статутний капітал 656 656
Довгострокові зобов’язання -  — 
Поточні зобов’язання 27236 2308
Чистий прибуток (збиток) 5826 635
Середньорічна кількість акцій (шт..) 65602 65602
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  —  — 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  —  — 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 26

Голова правління  М.А. Магомедов

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВІТЛО-
ВОДСЬКА НАФТОбАЗА» (Кіровоградська область, м. Світло-
водськ, вул. Єгорова, 73) повідомляє, що за пропозицією акціонера Товари-
ства, який сукупно є власником більше 5 відсотків акцій, в порядку денному 
скликаних на 08 квітня 2016 року на 12.00 годину річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (Відомості НКЦПФР № 42 (2296), за 02.03.2016 р., 
№ 56 (2310) за 23.03.2016 р.) відбулись зміни. До порядку денного включе-
не нове питання за № 7 такого змісту:

7 Про попереднє схвалення правочинів / значних правочинів, які можуть 

вчинятись Товариством протягом року.
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства (Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Єгоро-
ва, 73, каб. № 2) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9.00 
до 13.00 та 14.00 до 16.00) та в доступному місці. Посадовою особою това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
є голова правління Воропаєв О.В.

Голова правління ПАТ «Світловодська нафтобаза»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТРА»
(місцезнаходження: вулиця Руська, 12, місто Броди, Бродівський район, 

Львівська область, 80600, ідентифікаційний номер 05393530)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться
29 квітня 2016 року о 10.00 за адресою: вулиця Руська, 12, місто 

броди, бродівський район, Львівська область, 80600.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09.00 до 09.45, за 

місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
Порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів та затвер-
дження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт директора про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

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

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора стосовно фінансової звіт-
ності Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку Товариства за 

2015  рік.
7. Про затвердження значних правочинів Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття 
такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості. Про надання повноважень Наглядовій раді, або її пра-
вонаступнику.

9. Прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення 
ПрАТ  «ТЕТРА» в ТОВ «ТЕТРА». Затвердження плану реорганізації шля-
хом перетворення. 

10. Обрання комісії з припинення ПрАТ «ТЕТРА».
11. Прийняття рішення про порядок і умови обміну акцій ПрАТ « ТЕТРА» 

на частки підприємницького товариства – правонаступника.
12. Прийняття рішення про затвердження оцінки та порядку викупу ак-

цій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про реорганізацію 
шляхом перетворення.

13. Прийняття рішення про порядок і умови здійснення перетворення.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)*

Найменування показника період 
звітний  попередній 

Усього активів  0 108,5
Основні засоби  29.6 359,4
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  76.7 0.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.1 0.1
Нерозподілений прибуток 20.2 17.1
Власний капітал 0 108,9
Статутний капітал 37.0 37.0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 3.1 -6.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 148000 148000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 2

* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок 
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, 

представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі  
та голосування на зборах, оформлену згідно із чинним законодав-
ством. Необхідну інформацію можна отримати за телефоном:  
(03266) 4-29-04 

В.о. директора  __________  Грива А.М.
ПрАТ «ТЕТРА»  мп

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕТРА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Доповнення 
до повідомлення про проведення загальних зборів

Абзац 1 повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОТО ТАВРІЇ» 
(ЄДР 14135884), що опубліковано 22/03/2016р. у № 55(2309) Бюлетеня «Ві-
домості НКЦПФР», доповнити наступним: Місцезнаходження Товариства: 
73000, м.Херсон, вул.Белінського, 11.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 1. ПАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 41
 2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 90
 3. ПРАТ АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ 70
 4. ПАТ АВТОБАЗА № 1 34
 5. ПАТ АВТОДЕТАЛЬ 42
 6. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ 73
 7. ПАТ АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2562 86
 8. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ-БОРИСПІЛЬ» 69
 9. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 32
 10. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12362 20
 11. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 13066 83
 12. ПАТ АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 35
 13. ПРАТ АГРОБУД 91
 14. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 38
 15. ПАТ АГРОФІРМА «ГЮНІВСЬКА» 39
 16. ПАТ АГРОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» 40
 17. ПАТ АГРОХІМ-СЕРВІС 48
 18. ВДПІФ АЛЬТУС-ДЕПОЗИТ 43
 19. ВДПІФ АЛЬТУС-ЗБАЛАНСОВАНИЙ 43
 20. ВДПІФ АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ 43
 21. ПРАТ АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ 50
 22. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 51
 23. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 63
 24. ПРАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 13
 25. ПАТ БАНК «ТРАСТ» 76
 26. ПАТ БАНК «ТРАСТ» 84
 27. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» 25
 28. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» 32
 29. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ 31
 30. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВЕЛЕКТРОРЕМОНТ 22
 31. ПРАТ БКСГ 31
 32. ПРАТ БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 71
 33. ПРАТ БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА 84
 34. ПРАТ БУДАРТ 26
 35. ПРАТ БУДИНОК МЕБЛІВ 40
 36. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «СТАРАТЕЛЬ» 70
 37. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА «АЗОВСТАЛЬБУД» 63
 38. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 33 92
 39. ПАТ БУДІНВЕСТ 4 46
 40. ПАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВЕДА 72
 41. ПАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 45
 42. ПАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТАРА.СЕРВІС 19
 43. ПРАТ ВИШНЕВЕ 64
 44. ВАТ ВИШПІЛЬСЬКЕ 74
 45. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 16
 46. ПРАТ ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС 26
 47. ПАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ. 84
 48. ПАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 7
 49. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 16
 50. ДЕРМЕНЖИ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 77
 51. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 56
 52. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 57
 53. ПАТ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 42
 54. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 54
 55. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 47
 56. ПАТ ДНІПРОПЛАСТМАС 21
 57. ПАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 62
 58. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 87
 59. ПАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 14
 60. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 35



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 25 березня 2016 р. 

94

 61. ПАТ ЕНЕРГІЯ 11
 62. ПРАТ ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ 52
 63. ПАТ ЕРА 41
 64. ПАТ ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО 8
 65. ПАТ ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС 9
 66. ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 10
 67. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 20
 68. ПРАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БРИКЕТ» 49
 69. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 47
 70. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 21
 71. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» 90
 72. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 79
 73. ПАТ ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ» 44
 74. ПАТ ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» 44
 75. ПАТ ЗНКІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 80
 76. ПРАТ ІВЕКС КАПІТАЛ 34
 77. ПАТ ІЗМАЇЛАВТОТРАНС 13
 78. ПРАТ ІМПУЛЬС 12
 79. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 18
 80. ТОВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 66
 81. ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» 11
 82. ПАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 88
 83. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ 15
 84. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МЕТАЛІВ «ФОТОН» 91
 85. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 12
 86. ПАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 55
 87. ПАТ КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 86
 88. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 55
 89. ПАТ КОЖУХІВСЬКЕ 56
 90. ПАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 28
 91. ПРАТ КОЛІБРІ 23
 92. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» 23
 93. ПРАТ КОМПЛЕКС-П 77
 94. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 69
 95. ПАТ КОНТИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК 36
 96. ПРАТ КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР «ЛЕОПАРД» 25
 97. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 21
 98. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 82
 99. ПАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 45
 100. КУЛАК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 77
 101. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 87
 102. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 25
 103. ПАТ МЕГАНОМ 77
 104. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 38
 105. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 39
 106. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 37
 107. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 15
 108. ПРАТ М-ІНВЕСТ 37
 109. ПАТ МОТОР-БАНК 33
 110. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 41
 111. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 37
 112. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ АКАДЕМІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 68
 113. ПРАТ НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП 18
 114. ПРАТ НІЖИНСЬКЕ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 72
 115. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 26
 116. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 60
 117. ВАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 17
 118. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 57
 119. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОТЕХСЕРВІС»
53

 120. ВАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 53
 121. ПРАТ НЬЮ СЕРВІС 48
 122. ПАТ ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 33
 123. ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 29
 124. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 22
 125. ПРАТ ОТІС 19
 126. ПРАТ ПАРК ІНВЕСТ 14
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 127. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» 7
 128. ПРАТ ПЛАЗМАТЕКС 46
 129. ПРАТ ПЛАТИ 49
 130. ПРАТ ПМК-82 65
 131. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «ПОЛІМЕТ» 80
 132. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 67
 133. ПАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» 27
 134. ПРАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 31
 135. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 59
 136. ПАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 71
 137. ПАТ РІВНЕДЕРЕВ 47
 138. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ 74
 139. ПАТ СВІЖАЧОК 53
 140. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКА НАФТОБАЗА 92
 141. ПРАТ СЕРВІС-ПОБУТ 65
 142. ПРАТ СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС 66
 143. ПРАТ СКАМІТ 49
 144. ПАТ СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» 30
 145. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 62
 146. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №549 26
 147. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОМОБІЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0901 91
 148. ПРАТ СТЕЛСА 70
 149. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» 18
 150. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» 61
 151. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 83
 152. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГРУП» 51
 153. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР ГАРАНТ» 57
 154. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ» 39
 155. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» 82
 156. СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС» 81
 157. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 81
 158. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС» 60
 159. ПРАТ СХІД 88
 160. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143 30
 161. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 6
 162. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 64
 163. ПАТ ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ 22
 164. ПРАТ ТЕТРА 92
 165. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА» 38
 166. ПАТ ТРЕЙД ОЙЛ 51
 167. ПРАТ ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС 50
 168. ПАТ ТУРБОАТОМ 68
 169. ВАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ» 75
 170. УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 78
 171. ПАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ЛАЙФ» 75
 172. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 67
 173. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 78
 174. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 22
 175. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ
23

 176. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 61
 177. ПАТ УКРФАРМ-ІНВЕСТ 52
 178. ПАТ УНІВЕРСАМ-2 31
 179. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 89
 180. ПРАТ ФОТО ТАВРІЇ 93
 181. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК) 85
 182. ПРАТ ХІМЧИСТКА 85
 183. ПРАТ ХЛІБ 19
 184. ПРАТ ЦЕНТР КОРПОРАТИВНИХ РІШЕНЬ 66
 185. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 58
 186. ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА 73
 187. ВАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД «КАРПАТИ» 44
 188. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ» 79
 189. ШОСТАКОВСЬКИЙ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ 79
 190. ПРАТ ЮГ 33
 191. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 6
 192. ПРАТ ЯНТАР 17

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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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 № 16068
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
24.03.2016 р. 


