
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія) відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» та з метою отримання 
зауважень і пропозицій, оголошує про оприлюднення 
доопрацьованого проекту рішення НКЦПФР «Про вне-
сення змін до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів» (далі - проект 
регуляторного акта).

Проект регуляторного акта розроблений відповідно до 
пункту 24 частини другої статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
статті 15 Закону України «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових послуг» та Закону 
України «Про аудиторську діяльність».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту 
рішення Комісії надсилаються поштою на адресу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, департамент 
систематизації та аналізу фінансової звітності учас-
ників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденцій-
ного нагляду та на електронну адресу: liudmyla.
shpotak@nssmc.gov.ua. 

Проект цього регуляторного акта та аналіз його регу-
ляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті 
НКЦПФР– http://www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

становить 1 місяць з дати оприлюднення проекту вище-
зазначеного регуляторного акта.

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 57-КФ-С-А-ОВ 
про виправлення описки

м. Київ  «04» 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 у відношенні ПрАТ «ЕСОММ Со» 
(адреса: 01133, м.Київ, вул.Кутузова, 18/7, код за ЄДРПОУ 
23735402), 

ВСТАНОВИЛА:
В розпорядженні № 57-КФ-С-А від 03.03.2016 допуще-

но описку, а саме: замість «Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «ЕСОММ Со» від 11 лютого 2011року 
№78/10/1/11» надруковано «Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «ЕСОММ Со» від 11 лютого 2011року 
№78/10/1/10». 

Враховуючи викладене та керуючись п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 №737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354, зі змінами,

ПОСТАНОВИЛА:
Виправити описку у розпорядженні №57-КФ-С-А від 

03.03.2016, винесеному у відношенні ПрАТ «ЕСОММ Со».
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РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

№47 (2301) 11.03.2016 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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ІНФОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПФР

НКцПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі пункту п. 1 глави 1 розділу 
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 ПП «Харон-Вестоіл» (18016, м. Черкаси, вул. Па-
ризької Комуни, 65 А, код за ЄДРПОУ: 34667870), на 
реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій 
серії «В», скасовано реєстрацію випуску облігацій серії 
«В» ПП «Харон-Вестоіл». Тимчасове свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій серії «В» ПП «Харон-Вестоіл» 
від 04 грудня 2014 року №237/2/2014-Т, видане Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано — розпорядження № 37-КФ-СТ-О від 
04 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 п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Проектно-будівельна 
фірма «Ріка», код за ЄДРПОУ: 04855566, 58029, м. Чер-
нівці, вул. Небесної сотні, 14-А, на скасування реєстрації 
випуску облігацій серії «F» у зв’язку з погашенням, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Проектно-
будівельна фірма «Ріка» серії «F». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «Проектно-будівельна 
фірма «Ріка» серії «F» від 13.04.2007р. №179/2/07, ви-
дане 11.02.2009р. Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№  39-КФ-С-О від 04 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 п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Проектно-будівельна 

фірма «Ріка», код за ЄДРПОУ: 04855566, 58029, м. Чер-
нівці, вул. Небесної сотні, 14-А, на скасування реєстрації 
випуску облігацій серії «G» у зв’язку з погашенням, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Проектно-
будівельна фірма «Ріка» серії «G». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «Проектно-будівельна 
фірма «Ріка» серії «G» від 13.04.2007р. №180/2/07, ви-
дане 15.12.2008р. Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№  40-КФ-С-О від 04 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 п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Проектно-будівельна 
фірма «Ріка», код за ЄДРПОУ: 04855566, 58029, м. Чер-
нівці, вул. Небесної сотні, 14-А, на скасування реєстрації 
випуску облігацій серії «H» у зв’язку з погашенням, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Проектно-
будівельна фірма «Ріка» серії «H». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «Проектно-будівельна 
фірма «Ріка» серії «H» від 13.04.2007р. №181/2/07, ви-
дане 07.11.2008р. Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№  41-КФ-С-О від 04 березня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «ЕСОММ Со» (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 
18/7, код за ЄДРПОУ: 23735402) на скасування реєстра-
ції випуску акцій ПрАТ «ЕСОММ Со» у зв’язку з перетво-
ренням в ТОВ «ЕСОММ Со», скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «ЕСОмм Со». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЕСОММ Со» від 11 лю-
того 2011 року №78/10/1/10, видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку в м. Києві та Київській області, анульова-
но  — розпорядження № 57-КФ-С-А від 03 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 п. 8 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
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ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі зміна-
ми, та відповідно до повідомлення державного реєстра-
тора щодо проведення спрощеної процедури державної 
реєстрації припинення юридичної особи ЗАТ «РЕСТО-
РАН «ХРЕЩАТИК» (код за ЄДРПОУ: 19017629, 01001, 
м.  Київ, вул. Хрещатик, буд. 14) шляхом її ліквідації, ска-
совано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «РЕСТОРАН «ХРЕ-
ЩАТИК». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ  «РЕСТОРАН «ХРЕЩАТИК» від 05.07.1999 року 
№546/10/1/99, видане Територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м.  Києві та Київській області, анульовано — розпоря-
дження № 59-КФ-С-А від 10 березня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-

них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 року 
№1843, на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповнення-
ми, відповідно до документів, наданих головою комісії з при-
пинення ПрАТ «Автотехсервіс», код за ЄДРПОУ: 23588912, 
46000, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, офіс 40, на зупинен-
ня обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Автотехсервіс» — розпо-
рядження № 51-КФ-З від 09 березня 2016 року.

10.03.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПмК-156», код ЄДРПОУ 01352830, повідомляє про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 
2016  року. 

Дата та час реєстрації акціонерів: 25 квітня 2016 року з 08:00 до 
09:00.

Дата та час відкриття зборів: 25 квітня 2016 року о 09:00. 
Місце реєстрації учасників та проведення зборів: м. Скадовськ, 

вул.  Пасічника, 144 а (адміністративна будівля). 
Перелік питань, 

що виносяться на голосування 
(порядок денний): 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 р. 
3. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року та надання повно-
важень для укладання таких угод.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПмК-156» 

за 2015 рік (тис.грн.)

 Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1294,0 1316,0
Основні засоби 208,0 164,0
Запаси 333,0 121,0
Сумарна дебіторська заборгованість 112,0 863,0
Грошові кошти та їх еквівалент 641,0 168,0
Нерозподілений прибуток 725,0 142,0
Статутний капітал 72,0 72,0
Поточні зобов’язання 167,0 772,0
Чистий прибуток 583,0 70,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 289000 289000
Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду

28 29

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-
ком денним Зборів, за адресою: м. Скадовськ, вул. Псічника, 144а. Теле-
фон для довідок: (05537) 52516. Відповідальна особа – Сокольчук Вадим 
Миколайович.

Директор ПрАТ «ПмК-156»  Сокольчук В.м.

ПРАТ «СТРИйСьКА шВЕйНА ФАбРИКА «СТРІТЕКС» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 14/04/2016 р. о 
14.00 год. в приміщенні швейної фабрики, зал їдальні, за адресою: м. Стрий, 
вул. Новаківського 5. 

Реєстрація з 13.30 год. по 13.55 год.
Порядок денний:

1. Звіт голови Правління про результати діяльності ПрАТ «Стрітекс» за 
2015 р.

2. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Стрийської швейної фабрики «Стрі-
текс» за 2015 р.

3. Звіт Спостережної ради ПрАТ «Стрийської швейної фабрики «Стрі-
текс» за 2015 р.

4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Стрийської швейної фабрики 
«Стрітекс» за 2014 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, 
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

6. Розподіл чистого прибутку.
7. Переобрання членів Спостережної Ради.
8. Переобрання членів Правління.
9. Переобрання членів Ревізійної комісії.
Дата складання переліку акціонерів, що мають право брати участь у 

чергових загальних зборах акціонерів – 24.00 год. 08/04/2016 р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Стрий, вул. Новаків-
ського 5, кабінет 308, у робочі дні підприємства та в робочий час. Відповідаль-
ний за ознайомлення – голова правління Коколюс Ярослав Володимирович.

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів додатково – доручення на право участі 
та голосування на зборах, оформлене відповідно до чинного законодав-
ства. Телефон для довідок: (03245) 5-21-04.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 рік 2015 рік

Усього активів 22819,0 20708,00
Основні засоби 3012,0 2153,00
Довгострокові фінансові інвестиції 111,0 189,00
Запаси 641,00 840,00
Сумарна дебіторська заборгованість 9037,0 10610,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 9955,0 6888,00
Нерозподілений прибуток (збиток) 2974,0 -2923,00
Власний капітал 4425,0 -1472,00
Статутний капітал 1160,9 1160,90
Довгострокові зобов’язання ---- -----
Поточні зобов’язання 18394,0 22180,00
Чистий прибуток (збиток) -1286,0 -5897,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4643509 4643509
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

---- -----

Чисельність працівників на кінець періоду осіб) 336 317
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шАНОВНІ АКцІОНЕРИ

ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОмбІНАТ буДІНДуСТРІї»!

Повідомляємо Вас, що 12 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. за адре-
сою 01013, м. Київ, вул. будіндустрії, 7, актовий зал, II поверх, кімна-
та  № 15, відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Комбінат будіндустрії» з таким порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

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

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про розподілу прибутку (покриття збитків) 

Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
8. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства, що були 

прийняті протягом 2015 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-

них зборах розпочнеться о 10:00 та закінчиться о 10:55, за адресою: 
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал, II поверх, кімната № 15, 

відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складеного станом на 06 квітня 2016 року на 24 годину 00 
хвилин. 

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що 
посвідчує особу; представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, 
та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам 
дітей – акціонерів віком до 16 років – документ, що посвідчує особу, та сві-
доцтво про народження дитини.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загаль-
них зборів, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів, з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товари-
ства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, I поверх, кімната № 5, в понеділок та 
четвер з 12:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів за міс-
цем їх проведення за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, II по-
верх, кімната № 15.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Іщенко Олександр Петрович, юрисконсульт Товариства. 

Для ознайомлення з документами Товариства акціонеру необхідно 
пред’явити документ, що посвідчує особу, та виписку з реєстру акціонерів. 

Телефон для довідок: (044) 545-76-01. 

Наглядова рада ПАТ «Комбінат будіндустрії».

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

ІНФОРмАцІЯ В ПОВІДОмЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛь-
НИХ ЗбОРІВ АКцІОНЕРІВ ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОмПАНІЯ «КРАїНА»

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 26.04.2016р., 12-00 

год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 429, тел. (044) 590-48-00.
2. час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у За-

гальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах: 20.04.2016 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-

ком денним:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СК «Країна».
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
3. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Кра-

їна».
4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

5. Внесення змін до Статуту ПАТ «СК «Країна» відповідно до Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» 17.09.2008 № 514-VI з урахуванням змін, 
впроваджених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-VIII, які на-
будуть чинності 01.05.2016, та затвердження його в новій редакції. 

6. Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «СК «Країна» та затвер-
дження їх в новій редакції.

7. Внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління 
ПАТ «СК «Країна» та затвердження його в новій редакції.

8. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».

9. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна».

10. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2015 рік на підставі висновку 
аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПАТ  «СК «Країна».

11. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» 
за 2015 рік.

12. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2015 рік.
13. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 

2015 рік.
14. Про необхідність залучення додаткових коштів з метою покриття 

страхових резервів в ПАТ «СК «Країна».
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у 

ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Краї-
на» до 26.04.2017 року відносно страхування, перестрахування, з граничною 
вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності за 2015 рік.

5. Порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі 
дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, 
буд. 29А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних зборів – у місці 
їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення Акціонерів з документами – Прилипко Тетяна Володимирівна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК 
«Країна» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний
2015 рік

попередній
2014 рік

Усього активів 189209 214141
Основні засоби 1973 1332
Довгострокові фінансові інвестиції 17 705 17705
Запаси 372 268
Сумарна дебіторська заборгованість 10428 13103
Грошові кошти та їх еквіваленти 66871 58302
Нерозподілений прибуток -10618 7742
Власний капітал 105635 112956
Статутний капітал 84 985 84985
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 12745 13479
Чистий прибуток (збиток) -10618 7742
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 880 000 65880000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 339 312

7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано: 
№ 47 (2301) від 11.03.2016 р. Бюлетень «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління О.В. Наконечний, 10.03.2016 року
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ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КО-
ЛОмИйСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄм-
СТВО» (код за ЄДРПОУ 03116996; місцезнаходження: 78200, Івано-
Франківська обл., м.Коломия, проспект М.Грушевського,94) повідомляє, 
що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення 
річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які від-
будуться 12 квітня 2016 року за адресою: 78200, Івано-Франківська 
обл., м.Коломия, проспект м. Грушевського, 94, приміщення клубу 
автопідприємства. Реєстрація акціонерів проводиться 12.04.2016 року 
з 9:00 до 10:30 години за місцем проведення Загальних зборів. Початок 
зборів об 11:00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь в Загальних зборах - 06 квітня 2016 року (станом на 
24.00 год.).

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 

2015 рік.
4. Про звіт Наглядової ради 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) за 2015 рік. 
8. Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з 

додатковою відповідальністю та затвердження місцезнаходження право-
наступника.

9. Про затвердження умов та порядку перетворення.
10. Про обрання комісії з припинення Товариства.
11. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на 

частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.
12. Про затвердження плану перетворення Товариства.
13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які го-

лосували «проти» прийняття рішення про припинення Товариства шля-
хом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та затвер-
дження місцезнаходження правонаступника.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціоне-
рів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати прове дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 78200, 
Івано-Франківська обл., м.Коломия, проспект М. Грушевського, 94, каб. 
Голови Наглядової ради у робочі дні, робочий час з 10-00 год. до 16-00 год. 
В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, проспект 
М. Грушевського,94, каб. Голови Наглядової ради. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової 
ради Атаманов Микола Павлович. Телефон для довідок: (03433) 2-49-67, 
(03433) 2-46-52.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСьКОї ДІЯЛьНОСТІ 

ПАТ «КОЛОмИйСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО» (тис.грн.) 

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 733 782
Основні засоби 635 684
Нематеріальні активи - -
Незавершене будівництво - -
Довгострокові фінансові інвестиції 98 98
Запаси 32 8
Сумарна дебіторська заборгованість 442 476
Грошові кошти та їх еквіваленти 247 51
Нерозподілений прибуток -2972 -3125
Власний капітал 477 324
Статутний капітал 661 661
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 977 993
Чистий прибуток (збиток) +153 -163
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2642000 2642000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

131 149

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОбЛ-
ПРОДКОНТРАКТ», місце знаходження: с.Острів,вул.Промислова,7 
Тернопільський р-н,Тернопільська обл.,47724, Україна , повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів ,які відбудуться 15 квіт-
ня 2016р. за адресою Тернопільський обл.,Тернопільський р-н с.Ост-
рів, вул.Промислова,7, кабінет голови правління. Початок зборів об 
12-00 год. 

Реєстрація учасників зборів з10.00 до 11-45 год. за місцем та в день їх 
проведення . Для участі в зборах акціонерів при собі мати паспорт, або 
документ,що посвідчує особу,представникам акціонерів- паспорт, або 
документ,що посвідчує особу ,доручення оформлене відповідно до чинно-
го законодавства

Акціонери можуть ознайомитися з документами,необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у 
робочі дні з 11-00 до 13-00 (кабінет бухгалтерії),а вдень проведення зборів  – у 
місці їх проведення.Посадова особа Товариства відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами голова правління Симко Д.Я.

Перелік акціонерів ,які мають право на участь у загальних чергових 
зборах,буде складено на 24 годину 11 квітня 2016р.

Довідки за телефонами тел .факс ( 0352 ) 29 14 97,29 14 99
ПОРЯДОК ДЕННИй

1.Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів
2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4.Розгляд звіту голови правління Товариства про фінансову господар-

ську діяльність за звітний 2015рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту голови правління

5.Розгляд звіту голови наглядової ради за 2015рік.Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту голови наглядової ради .

6.Розгляд звіту Ревізора за 2015рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту ревізора .Затвердження висновку Ревізора за 2015 рік

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік.
8.Прийняття рішення по порядку покриття збитків за результатами ді-

яльності Товариства за 2015рік..
9.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради
10. Обрання голови та членів Наглядової ради,затвердження умов 

цивільно-правових договорів,що укладатиметься з ними встановлення 
розміру їх винагороди ,обрання особи,яка уповноважується на підписання 
договорів з головою та членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень чле-
на правління Хвостівської М.М.

12. Обрання члена правління, затвердження умов цивільно-правового 
договору,що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди ,об-
рання особи,яка уповноважується на підписання договору з членом прав-
ління .

13.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій 
редакції та надання повноважень уповноваженій особі для підписання 
Статуту та вчинення дій щодо його реєстрації.

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які вчинятимуться Товариством.

15. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання зна-
чних правочинів,які вчинятимуться Товариством.

16.Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голо-
сування на наступних загальних зборах акціонерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

ВАТ «Облпродконтракт»
за 2015рік. (тис.грн.)

Найменування показника Період  попе-
редній 2014

 Період звіт-
ний 2015

Усього активів 2984,7 2906,5
Основні засоби(залишкова вартість) 2216,3 2017,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
запаси 41,8 267,6
Сумарна дебіторська заборгованість 378,3 273,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 0,8
Нерозподілений прибуток -1697,5 -1731,3
Власний капітал 2532,6 2498,9
Статутний капітал 791 791
Довгострокові зобовязання 0
Поточні зобовязання 452,1 407,6
Чистий прибуток (збиток) -1697,5 -1731,3
Середньорічна кількість акцій(шт.) 3162600 3162600
Кількість власних акцій ,викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна кількість коштів, витрачених
На викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 3 3

. 
Голова правління  Д.Я. СИмКО



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 
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шановний акціонер!
ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СуЛА АГРО» 

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

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 14 квітня 2016 року з 13 годин 00 годин до 
13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 14 квітня 2016 року о 
14-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 42127, Сумська обл., 
Недригайлівський район, село Вільшана, вулиця Леніна, будинок 57, 
кімната № 1.

Місцезнаходження Товариства: 42127, Сумська обл., Недригайлівський 
район, село Вільшана, вулиця Леніна, будинок 57.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 08 квітня 2016 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання 
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 
Зборів.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2015 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2015 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-

чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 

Товариством таких правочинів. 
16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 

яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ви-
конавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням То-
вариством таких правочинів. 

17. Про зміну депозитарної установи, яка обслуговує рахунки в цінних 
паперах акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 42127, Сумська обл., Недригайлівський район, село Вільшана, 
вулиця Леніна, будинок 57, кімната № 1 кожного робочого дня з 09.00 до 
12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Директор Товариства.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 5823,2 6567,6
Основні засоби 5644,2 6384,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - 8290,1 - 7361,7
Власний капітал - -
Статутний капітал 13064,0 13064,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 360,7 167,7
Чистий прибуток (збиток) - 928,4 - 2178,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65320 65320
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

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (05455) 5-63-42, (050) 38 16 451.

Наглядова Рада

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗА-
ЛЕЖНА СЕРВІСНА КОмПАНІЯ» (далі – «АТ») повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2016 року о 13:00 
годині за адресою: м. Київ, пров. магнітогорський, буд. 3 (актовий зал 
мНТу ім. академіка Ю.бугая). 

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 

2015  рік.
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту, складеного за Міжнародними Стан-

дартами бухгалтерського обліку, та розподіл прибутку за 2015 рік;
6. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 

2015 рік.
7. Про звільнення члена Наглядової ради.
8. Про призначення члена Наглядової ради.

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

Найменування показника 
Період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 22 571 22 375
Основні засоби 1 344 1 235
Довгострокові фінансові інвестиції 9 604 9 604
Запаси 82 86
Сумарна дебіторська заборгованість 1 960 650
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 577 10 796

Нерозподілений прибуток 11 486 10 882
Власний капітал  22 212 21 187
Статутний капітал 8 661 8 661
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 359 1 188
Чистий прибуток (збиток) 772 3 362
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17 321 830 17 321 830
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

42 41

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться у день 
проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, пров. Магнітогор-
ський, буд. 3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая) на основі переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 
15.04.2016 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на 
право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства. 

Акціонери мають право ознайомитись з документами та матеріалами, 
які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ, 
кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою м. Київ, вул. Регенера-
торна, буд. 4, заздалегідь погодивши час за телефоном: (044) 207-38-88. 
Особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та ма-
теріалами, – Голова Правління АТ Константинов С.І.

Місцезнаходження АТ: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40.
Правління ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія»
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шановний акціонер 

ПРАТ «уКРНАФТОПРОм» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОПРОМ», 
код за ЄДРПОУ 30587996, місцезнаходження: 65058, м. Одеса, 
пр-т  Шевченка, 6/2 (далі - Товариство), які відбудуться 12 квітня 2016 
року об 11.00 за адресою: м. Одеса, пр-т шевченка, 6/2, кімната 
№  1. Реєстрація учасників загальних зборів з 10.30 до 10.50 у день та 
за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу 
(паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує 
особу та документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законо-
давства України. 

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття 

рішення про припинення їх повноважень. 
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансо-

во  - господарської діяльності Товариства у 2015 році та його за-
твердження.

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

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

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

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

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

у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та держав-
ної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, По-
ложення про Наглядову раду та Положення про Ревізора Товариства 
шляхом викладення їх у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах - станом на 24 годину 06.04.2016 р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри Товариства 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: м. Одеса, пр-т Шевченка, 6/2, кімната 
№ 1. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — директор Бойчук В.В.

Довідки за телефоном (048) 776-25-22 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попере-
дній

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)

5604,8
2081,6

-
1711,0
1338,4
34,4

-1758,3
1067,6
1230,0
2568,0
1969,2
-226,5
1000

-

-

6

4731,6
2205,1

-
763,4
1340,1
28,8

-1531,8
1294,1
1230,0
2568,0
869,5
-129,6
1000

-

-
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Директор Товариства

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖЕЖЕЛІВСьКИй КАР’ЄР»

яке знаходиться за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський ра-
йон, с. Жежелів, повідомляє про проведення річ них Загальних зборів акці-
онерів, що відбудуться 12 квітня 2016 року об 10год.00хв. за адресою: 
22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, вул. Леніна в 
адміністративному приміщенні ПАТ «Жежелівський кар’єр». Реєстра-
ція учасників відбуватиметься з 09 го дини 00 хвилин до 09 години 50 хви-
лин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах – 24:00 год. 06 квітня 2016р.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

Товариства;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства 2015 року;
5. Звіт Наглядової ради Товариства 2015 рік та затвердження звіту На-

глядової ради Товариства за 2015рік;
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2015 рік та затвер-

дження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства 2015 року;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 2015 року;
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 2015 рік, затвердження розміру річних дивідендів по 2015рік;
9. Визначення напрямків діяльності Товариства в 2016 році;
10. Про затвердження значних правочинів за минулий період;
11. Внесення змін до Статуту. Затвердження нової редакції статуту.
12. Внесення змін до Положень Товариства. Затвердження нових ре-

дакцій Положень Товариства.
13. Припинення діяльності Ревізійної комісії. Припинення повноважень 

Ревізійної комісії.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 12.03.2016 р. до 
дати проведення загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 
9.00 до 16.00, у п'ятницю – з 9.00 до 15.45 за адресою: 22116, Вінниць-
ка  обл., Козятинський район, с. Жежелів, в адміністративному приміщенні 
ПАТ «Жежелівський кар’єр», а в день проведення загальних зборів, також 
у місці їх проведення. 

Посадова особа ПАТ «Жежелівський кар’єр» відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Рудіков Сергій Володимиро-
вич, тел. (097)945-07-92.

Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський 
район, с. Жежелів.

Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів 
зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера 
– паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Жежелівський 
кар’єр», засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

Найменування показника 
Період

звіт-
ний 2015

попередній 
2014 

Усього активів 20249 20245
Основні засоби 13318 15287
Довгострокові фінансові інвестиції -------- -------------
Запаси 3018 1781
Сумарна дебіторська заборгованість 2602 2186
Грошові кошти та їх еквіваленти 1065 649
Нерозподілений прибуток -26909 -17836
Власний капітал 
Статутний капітал 13130 13130
Довгострокові зобов'язання 23598 17308
Поточні зобов'язання 10430 7643
Чистий прибуток (збиток) (26909) -12413
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52518760 52518760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

---------- ------------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-------- -----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 55 50

Генеральний Директор Галас м.м.
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«Затверджено»
Наглядовою Радою ПАТ «ІСРЗ»
Протокол № 13 від « 18 » лютого 2016 р.
Голова Наглядової Ради ________________ С.О.Петровський 
М.П.

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІЛЛІчІВСьКИй СуДНОРЕмОНТНИй ЗАВОД»

код ЄДРПОу 32333962
місцезнаходження: 

68093 Одеська область, місто Іллічівськ, село Малодолинське
вулиця Космонавтів, будинок 59-Б,

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «14 » квітня 2016 року о 12:00 годині

за адресою: Одеська область, місто Іллічівськ, село малодолинське,
вулиця Космонавтів, будинок 59-б , ПАТ «ІСРЗ», адміністративно-

виробнича будівля 1-го блоку цехів, 3-тій поверх, приміщення 
музею заводу, виставковий зал. 

Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ве-

дення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Про розгляд Звіту Голови Правління про підсумки фінансово-

господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2016 рік.

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

5. Про розгляд Звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

6. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 
2015 рік.

7. Про затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 
рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

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

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Про зміну місцезнаходження Товариства.
15. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Уповнова-

ження особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
Основні показники фінансово- господарської діяльності ПАТ «ІСРЗ» 

(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній 
Усього активів 481234 445066
Основні засоби 201666 209940
Довгострокові фінансові інвестиції 183676 187537
Запаси 17760 12541
Сумарна дебіторська заборгованість 19711 43719
Грошові кошти та їх еквіваленти 12134 3192
Нерозподілений прибуток -30019 -46036
Власний капітал 427750 411733
Статутний капітал 457769 457769
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 53482 28818
Чистий прибуток (збиток) -11987 -11987
Середньорічна кількість акцій (шт.) 183107600 183107600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів , витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 599 593

Реєстрація учасників Зборів відбудеться «14» квітня 2016 р. з 10:30 до 11:45 
години за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також дові-
реність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Реєстрація 
для участі у Зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників іменних 
цінних паперів Товариства станом на 24: 00 годину «08» квітня 2016 року. 

Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріала-
ми для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68093 
Одеська область, місто Іллічівськ, село Малодолинське, вулиця Космо-
навтів, будинок 59-Б, приміщення Відділу кадрів, кабінет начальника Від-
ділу кадрів з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 години. Відповідаль-
ним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Начальник 
відділу кадрів ПАТ «ІСРЗ» - Змірлі Ольга Петрівна.

тел.: 0486855336 
Наглядова Рада

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХуСТСьКИй КАР’ЄР»

яке знаходиться за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, с. 
Рокосово, вул. Промзона 1, повідомляє про проведення річ них Загальних збо-
рів акціонерів, що відбудуться 14 квітня 2016 року об 10год.00хв. за адре-
сою: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, с.  Рокосово, вул.. Про-
мзона 1, в адміністративному приміщенні ПАТ  «Хустський кар’єр». 
Реєстрація учасників відбуватиметься з 09 го дини 00 хвилин до 09 години 50 
хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах – 24:00 год. 8 квітня 2016р.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

Товариства;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства 2015 року;
5. Звіт Наглядової ради Товариства 2015 рік та затвердження звіту На-

глядової ради Товариства за 2015рік;
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2015 рік та затвер-

дження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства 2015 року;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 2015 року;
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 2015 рік, затвердження розміру річних дивідендів по 2015рік;
9. Визначення напрямків діяльності Товариства в 2016 році;
10. Про затвердження значних правочинів за минулий період;
11. Внесення змін до Статуту. Затвердження нової редакції статуту.
12. Внесення змін до Положень Товариства. Затвердження нових ре-

дакцій Положень Товариства.
13. Припинення діяльності Ревізійної комісії. Припинення повноважень 

Ревізійної комісії.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 12.03.2016 р. до 
дати проведення загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 
9.00 до 16.00, у п'ятницю – з 9.00 до 15.45 за адресою: 90410, Закарпат-
ська обл., Хустський район, с. Рокосово, вул.. Промзона 1, в адміністра-
тивному приміщенні ПАТ «Хустський кар’єр», а в день проведення загаль-
них зборів, також у місці їх проведення. 

Посадова особа ПАТ «Хустський кар’єр» відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Рудіков Сергій Володимиро-
вич, тел. (097)945-07-92.

Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хустський 
район, с. Рокосово, вул.. Промзона 1.

Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів 
зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціоне-
ра – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження 
представника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Хустський 
кар’єр», засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

Найменування показника 
Період 

звіт-
ний 2015

попере-
дній 2014 

Усього активів 18526,9 17754,0
Основні засоби 14970,9 14714,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1914,6 767,5
Сумарна дебіторська заборгованість 120,3 329,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 455,8 73,9
Нерозподілений прибуток -18836,8 -14724,0
Власний капітал -8340,2 -2912,5 
Статутний капітал 3278,5 3278,5 
Довгострокові зобов'язання 14912,5 11317,4 
Поточні зобов'язання 11954,6 9349,1 
Чистий прибуток (збиток) -4112,8 -4727,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13114080 13114080
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 24

Генеральний Директор  Галас м.м.
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ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕмСЕРВІС» (надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 00703351,місцезнаходження Товариства: Полтав-
ська  обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 20 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв.,
місце проведення загальних зборів: Полтавська обл. 
Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89

в приміщенні актового залу.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 

буде здійснюватися 20 квітня 2016 року у місці проведення загальних збо-
рів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є 
паспорт, для уповноважених осіб – паспорт та довіреність яка оформлена 
згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14 квітня 2016 р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

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

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 

за 2015 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії 
Товариства. 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою 
Товариства: Полтавська обл. Глобинський р-н смт. Градизьк, вул. Київ-
ська, 89 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 в бухгалтерії 
Товариства, посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління Бігдан Микола 
Андрійович. Довідки за тел. (05365) 34-3-44. 

Основні показники
 фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році 

(тис.грн.).

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3293 2461
Основні засоби 1039 750
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 899 692
Сумарна дебіторська заборгованість 216 228
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 40
Нерозподілений прибуток 982 238
Власний капітал 2723 1741
Статутний капітал 504 504
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 570 720
Чистий прибуток (збиток) 982 207
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2014360 2014360
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18

Наглядова рада Товариства

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мИРОНІВ-
СьКИй ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРуП І КОмбІКОР-
мІВ» (місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, 
вул.  Елеваторна,1, код ЄДРПОУ – 00951770) (надалі – Товариство) повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 26 квітня 2016 року об 11 год. 30 хв. за адресою: україна, 08800, Ки-
ївська обл., м. миронівка, вул. Елеваторна, 1, ПАТ «миронівський завод 
по виготовленню круп і комбікормів» приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 
в день та за місцем проведення зборів (Україна, 08800, Київська обл., м. Миро-
нівка, вул. Елеваторна, 1, приміщення актового залу) з 10:30 до 11:15 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 20 квітня 2016 р.

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

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

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

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

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

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

господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх 

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

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 
рік.

Для реєстрації при собі мати: акціонерам – паспорт; для представника 
акціонера – паспорт та довіреність на право участі в зборах, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна,1, кабі-
нет Головного бухгалтера №1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Поса-
дова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – головний бухгалтер Івченко Т.М. Довідки за телефо-
ном: (04474) 4-20-42.

у відповідності до Рішення ДКцПФР № 324 від 26.05.2006 року 
наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період 

Звітний 
2015р. 

Попередній 
2014р.

Усього активів 11 338 328 5 492 520
Основні засоби (залишкова варт.) 1 912 109 1 648 530
Довгострокові фінансові інвестиції 574 574
Запаси 4 244 939 701 456
Сумарна дебіторська заборгованість 4 961 373 2 999 553
Грошові кошти та їх еквіваленти 56 607 129 299
Нерозподілений прибуток (збиток) (552 728) (302 007)
Власний капітал 308 601 52 906
Статутний капітал 40 000 40 000
Довгострокові зобов»язання 1 800 049 1 182 641
Поточні зобов»язання 9 229 678 4 256 973
Чистий прибуток (збиток) (250 721) (284 096)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 160 000 000 160 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 183 1 220
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Публічне акціонерне товариство «Калина» ЄДРПОУ 30814923, адре-
са місцезнаходження: с. Красне, Згурівський р-он., Київська обл., пові-
домляє про проведення загальних зборів акціонерів товариства, які від-
будуться 29 квітня 2016р. за адресою: вул. Семенова, 18-а, с. Красне, 
Згурівський р-он., Київська обл., початок зборів о 12:00.

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

1. Затвердження річного звіту товариства.
2. Про розподіл прибутку товариства за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками звіту виконавчого органу, нагля-

дової ради, ревізійної комісії.
4. Про зміну типу та найменування товариства з Публічного АТ «Кали-

на» на Приватне АТ «Калина».
5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться 

з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради; 

6. Про затвердження положення про наглядову раду товариства.
7. Про затвердження нової редакції Статуту Приватного АТ «Кали-

на».
Реєстрація акціонерів відбудеться 29 квітня 2015р. з 9:00 до 11:55 за 

місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2016р.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери можуть за адресою місцезнаходження 
товариства: : вул. Семенова, 18-а, с. Красне, Згурівський р-он., Київ-
ська  обл. в робочі дні з 10:00 до 17:00, особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - Г.М.Льодін, директор АТ «Ка-
лина». Тел. 04570-5-84-02

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАЛИНА»

повідомляє, 
що Загальні збори акціонерів відбудуться 
30.03.2016 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 

вул. Куренівська, 16-а, Київ, 04073, 
у нарадчій кімнаті Товариства

Реєстрація акціонерів буде проведена з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 

акціонерів буде складено станом на 24.03.2016 року.
Порядок денний:

1. Внесення змін до статуту ПрАТ «Сантехкомплект» пов’язаних з Реор-
ганізацією ДП «Сантехкомплект» ПрАТ «Сантехкомплект» (ЄДРПОУ 
24818484).

2. Розгляд заяви директора Харківської філії ПРАТ «Сантехком-
плект» (Код ВП:39903822) про звільнення.

3. Призначення директора Харківської філії ПРАТ «Сантехком-
плект» (Код ВП:39903822)

Згідно п.5 ст. 47 Закону України про акціонерні товариства, якщо 
цього вимагають інтереси акціонерного товариства, акціонери письмо-
во повідомляються не пізніше 15 днів про скликання зборів і не можуть 
вносити пропозиції до порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення на 
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах. 

З матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів можна 
ознайомитись в робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. в приміщенні 
Товариства за адресою: 04073, м.Київ, вул. Куренівська, 16-а. Довідки 
за телефоном: +38(044) 4992990.

Генеральний директор ПрАТ «Сантехкомплект”

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САНТЕХКОмПЛЕКТ»

шАНОВНІ АКцІОНЕРИ!

ПРАТ «ПЕРЕСуВНА мЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА № 54»

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01037117, 
місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Київська, 17
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться «20» квітня 2016 року об 11 годині 00 хвилин 
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Київська, 17
Порядок денний:

1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвер-
дження регламенту зборів.

2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 
2015 рік.

3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 
2015 рік.

4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 
2015 рік.

5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 
2015 рік.

6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття 
збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Інформація 
про основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «ПЕРЕСуВНА мЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54» 
за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 
2015 р.

Попере-
дній 

2014 р.
Усього активів 43909,8 41894,6
Основні засоби 29580,8 30735,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 319,1 249,8

Сумарна дебіторська заборгованість 7858,8 3919,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 100,8 223,5
Нерозподілений прибуток -17764,1 -17908,7
Власний капітал -14210,6 -14355,2
Статутний капітал 3 000,0 3 000,0
Довгострокові зобов'язання 10,7 10,7
Поточні зобов'язання 58109,7 56239,1
Чистий прибуток (збиток) 144,6 -1838,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000 000 12 000 000
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) 

16 15

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по  
10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціоне-
рів для повідомлення про загальні збори акціонерів складається на 
«14» березня 2016 року, для участі в загальних зборах акціонерів 
– на 24-00 «14» квітня 2016 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно 
мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та 
документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки 
до загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий за-
пит з зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акці-
онера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціо-
нер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для 
акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціоне-
ра. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням 
Товариства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Цимбаленко Оксана 
Олександрівна.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 044-594-21-40
Наглядова Рада
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Спростування
(код за ЄДРПОу: 24437204)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-СОЮЗ» повідомляє, 
що 18.02.2016 року ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«АГРО-СОЮЗ» самостійно була виявлена недостовірна інформація, за-
значена повідомленні про виникнення особливої інформації, розмішено-
го в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 03.12.2015 
року та опублікованого в Бюлетні «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку» № 231 (2235) від 04.12.2015 року.

Зокрема, невірно вказано прiзвище, iм'я та по-батьковi фiзичної 
особи, мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного керую-
чого емiтента, призначеного судом, та дата такої ухвали.

Даним повідомлення спростовуємо наступну частину особливої ін-
формації емітента: «Прiзвище, iм'я та по-батькові фiзичної особи, 

мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного керуючого 
емiтента, призначеного судом, та дата такої ухвали: Бахтин Вiталiй 
Вiталiйович , 88000, м. Ужгород, пл. Ш. Петефi, 11, кв.6, призначений 
ухвала суду вiд 17.11.2015».

Замість спростованої вище інформації, достовірною слід вважати 
наступну інформацію: «Прiзвище, iм'я та по-батькові фiзичної особи, 
мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного керуючого 
емiтента, призначеного судом, та дата такої ухвали: Черевач Микола 
Михайлович, 01014, м. Київ, вул. С. Струтинського, буд. 6, прим. 4-8, 
призначений ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області 
вiд 03.12.2015 у справі №909/1278/15».

Виправлена особлива інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР повторно 11.03.2016 року, одночас-
но зі спростуванням оприлюдненої інформації.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРО-СОЮЗ»

Додаток 2 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів (пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)
ВІДОмОСТІ 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
2. Код за ЄДРПОУ: 24089818
3. Місцезнаходження: 02068, м. Київ, А. Ахматової, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 499-22-89 (044) 499-22-89
5. Електронна поштова адреса: a.scherban@pjs.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pjs.com.ua/ru/o-kompanii/info-
emit/osobaya.html

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних 
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Дата прийняття рішення: 04.03.2016р.
Вид цінних паперів, що розміщуються: облігації підприємства 

цiльові 
Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.): 208 497 шт.
Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн): 68 804,01 грн.
Частка від статутного капіталу  (у відсотках): 39 316,58%

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової Ради АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi – 

Емiтент) 04.03.2016р. прийнято рiшення (Протокол б/н вiд 04.03.2016р.) 
здiйснити публiчне розмiщення цiльових облiгацiй серії F1, серії G1 та серії 
H1. Загальна номінальна вартість облігацій за проспектом 68 804 010,00 грн. 
(шістдесят вісім мільйонів вісімсот чотири тисячі десять грн. 00 коп.) в кіль-
кості 208 497 штук із них:

Серія F1 в кількості 70 767 штук на загальну суму 23 353 110,00 грн. 
(двадцять три мільйони триста п’ятдесят три тисячі сто десять грн. 00 коп.). 
Облігації серiї F1 iменнi, цільові, забезпечені номінальною вартістю 
330,00 грн. (триста тридцять грн. 00 коп.). 

Серія G1 в кількості 67 727 штук на загальну суму 22 349 910,00 грн. 
(двадцять два мільйони триста сорок дев’ять тисяч дев’ятсот десять грн. 
00 коп.). Облігації серiї G1 iменнi, цільові, забезпечені номінальною вартіс-
тю 330,00 грн. (триста тридцять грн. 00 коп.).

Серія H1 в кількості 70 003 штук на загальну суму 23 100 990,00 грн. 
(двадцять три мільйони сто тисяч дев’ятсот дев’яносто грн. 00 коп.). Облі-
гації серiї H1 iменнi, цільові, забезпечені номінальною вартістю 330,00 грн. 
(триста тридцять грн. 00 коп.). 

Форма iснування iменних цiльових облiгацiй – бездокументарна. 
Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється без залучення андеррайте-
ра через органiзатора торгiвлi та вiдбуватиметься за адресою: Публiчне 
акцiонерне товариство «Київська мiжнародна фондова бiржа» 01033, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх). 

Спiввiдношення кiлькостi облiгацiй Емiтента, що розмiщуються, до 
розмiру статутного капiталу Емiтента та становить 39 316,58%. 
Спiввiдношення загальної кiлькостi облiгацiй Емiтента в обiгу до розмiру 
статутного капiталу Емiтента та становить 99 175,23%. 

Станом на 04.03.2016 р. знаходяться в обiгу облiгацiї Емiтента серiї се-
рії L, серії O, серії X, серії Y, серії Z, серії A1, серії B1 та серії C1. Зареєстро-
вано випуск облігацій серії D1 та серії E1. Розпочато погашення облігацій 
серії E, серії K, серії N, серії Q, серії R, серії S, серії T, серії U, серії V та 
серії W.

Iнформацiя про права, які отримують власники облігацій, що розміщу-
ються: 

- право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на 
біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; 

- право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановле-
ними умовами випуску; 

- при погашенні облігацій серії F1, серії G1 та серії H1 за наявності чинно-
го Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого вико-
нано власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру за-
гальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає 
право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної 
квартири) у житловому будинку № 2 (3-й п.к.) з підземним паркінгом (4-й п. к.) 
проекту «Коригування проектно – кошторисної документації будівництва 
житлового будинку з комплексом об’єктів громадського обслуговування та 
критими автостоянками на бул. Л.Українки, 7-9 в частині зміни техніко- еконо-
мічних показників з включенням до складу проекту будівництва житлового 
будинку з паркінгом на вул. Л.Первомайського, 8 у Печерському районі м. 
Києва (2-га черга будівництва)», який зазначений у відповідному Договорі 
про участь у будівництві об’єкту нерухомості;

- надати Емітенту Лот облігацій для викупу протягом терміну обігу облі-
гацій;

- інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та 
чинним законодавством.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітен-
том. 

Порядок оплати облiгацiй: оплата вартостi облiгацiй при розмiщеннi 
облiгацiй, здiйснюється протягом строку розмiщення облiгацiй вiдповiдно 
до укладеного договору купiвлi-продажу облiгацiй (бiржовому контрактi), 
шляхом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України 
(резидентами та нерезидентами) на поточний рахунок Емiтента № 
26008301000401 в АТ «Укрбудiнвестбанк», МФО 380377. 

Мета розмiщення облiгацiй та напрями використання отриманих 
коштiв: Напрями використання: фінансові ресурси, залучені від розмі-
щення облігацій, будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення гос-
подарської діяльності Товариства з фінансування будівництва житлового 
будинку № 2 (3-й п.к.) з підземним паркінгом (4-й п. к.) проекту «Коригу-
вання проектно – кошторисної документації будівництва житлового бу-
динку з комплексом об’єктів громадського обслуговування та критими 
автостоянками на бул. Л.Українки, 7-9 в частині зміни техніко- економіч-
них показників з включенням до складу проекту будівництва житлового 
будинку з паркінгом на вул. Л.Первомайського, 8 у Печерському районі 
м. Києва (2-га черга будівництва)» відповідно до умов емісії. Емiтент 
зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення 
облiгацiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi у разi їх 
виникнення, а також для формування i поповнення статутного капiталу 
Емiтента. Голова та члени наглядової ради Емiтента не мають намiру 
придбавати облiгацiї Емiтента, що розмiщуються. Можливiсть обмiну 
облiгацiй Емiтента на власнi акцiї Емiтента не передбачена. Повiдомлення 
про розмiщення облiгацiй Емiтента буде здiйснене шляхом опублiкування 
зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй у повному обсязi в офiцiйному 
друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з чинним законодавством України. 

Голова правлiння ______________________ А.Р. Каграманян 
   (пiдпис) 
09.03.2016р. М.П.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-буД»
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ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРНІВЕцьКИй ХЛІбОКОмбІНАТ» 

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, що 
відбудуться 14 квітня 2016 року о 10.30 год. за адресою: місто чернівці, 
вул. Головна, 223, адміністративний корпус ПАТ «чернівецький хлі-
бокомбінат», 4 поверх, кабінет охорони праці. Реєстрація акціонерів та 
їх представників буде проводитись 14.04.2016 р. з 09.30 год. до 10.20 год. 
за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку про-

ведення зборів. 2.Звіт виконавчого органу про роботу за 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 3. Звіт Наглядової 
ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік із висновка-
ми по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затверджен-
ня річного фінансового звіту та балансу за 2015 рік. 6. Про розподіл чистого 
прибутку за 2015 рік. 7. Попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2015

Попере-
дній 2014

Усього активів 90710 79238
Основні засоби 17871 18090
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14533 6770 
Сумарна дебіторська заборгованість 21873 19356
Грошові кошти та їх еквіваленти 1408 453
Нерозподілений прибуток 31485 26646
Власний капітал 34548 29709
Статутний капітал 1028 1028
Довгострокові зобов'язання 4991 8115
Поточні зобов'язання 51171 41414
Чистий прибуток (збиток) 4839 601
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4110160 4110160
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 501 516

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Загальних зборах 08.04.2016 р. Для реєстрації акціонеру необхідно 
обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів - оформлену відповідно до чинного законодавства України до-
віреність та документ, що посвідчує особу. З документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних збо-
рів акціонерів, акціонери можуть ознайомитися в приймальні директора 
товариства з понеділка по п’ятницю з 15.00 до 17.00 год. Відповідальна 
особа – юрисконсульт Дячук Валентина Валентинівна.

Наглядова рада ПАТ «чернівецький хлібокомбінат»

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 
«Агро-Союз»

2. Код за ЄДРПОУ 24437204
3. Місцезнаходження 76019 м.Iвано-Франкiвськ вулиця 

Крайкiвського, будинок 1-Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38(05663)5-33-00 +38(05663)5-33-00

5. Електронна поштова 
адреса

agro@agro.dp.ua

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

http://modelagro.com/ua/auctioners/raskr/
specialinfo/index.php

7. Вид особливої інформації Відомості про порушення справи про 
банкрутство емітента

II. Текст повідомлення
Повне найменування кредитора, на вимогу якого порушено проваджен-

ня у справi про банкрутство ПрАТ «Агро-Союз»: Компанiя NARAN 
ADVISORY CORPORATION

Мiсцезнаходження кредитора, на вимогу якого порушено провадження 
у справi про банкрутство ПрАТ «Агро-Союз»: 60 пл. Маркет, а/с 364, 
м. Белiз, Белiз

Найменування суду, який розглядає справу про банкрутство: Господар-
ський суд Iвано-Франкiвської областi.

Причини порушення провадження у справi про банкрутство: наявнiсть 
заборгованостi ПрАТ «Агро-Союз» перед кредитором на вимогу якого по-
рушено провадження у справi про банкрутство 

Загальна сума вимог кредиторiв: 600 000 гривень. 
Прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або 

мiсце проживання арбiтражного керуючого емiтента, призначеного су-
дом, та дата такої ухвали: Черевач Микола Михайлович, 01014, м. Київ, 
вул. С. Струтинського, буд. 6, прим. 4-8, призначений ухвалою Госпо-
дарського суду Iвано-Франкiвської областi вiд 03.12.2015 у справi 
№909/1278/15/ 

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 Хмеленко Володимир Андрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М.П. 2016.03.10

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-СОЮЗ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСТАР»
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, б. 51
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/kh/about/about/
partners/issuers/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№  2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Повноваження п. Карама Ібрагіма Мохамеда Мохамеда Хассанейна в 

якості члена Правління ПрАТ «Київстар» припинені 08.03.2016 року відпо-
відно до Статуту ПрАТ «Київстар» на підставі заяви п. Карама Ібрагіма 
Мохамеда Мохамеда Хассанейна від 23.02.2016 року щодо складання п. 
Карамом Ібрагімом Мохамедом Мохамедом Хассанейном повноважень 
члена Правління ПрАТ «Київстар» за власним бажанням. Згідно зі Стату-
том ПрАТ «Київстар» повноваження п. Карама Ібрагіма Мохамеда Моха-
меда Хассанейна в якості члена Правління ПрАТ «Київстар» припинені 
достроково 08.03.2016 року без прийняття будь-якого рішення Наглядо-
вою Радою ПрАТ «Київстар». Зміни у персональному складі Правління 
ПрАТ  «Київстар» відбулися внаслідок припинення повноважень п. Кара-
ма Ібрагіма Мохамеда Мохамеда Хассанейна в якості члена Правління 
ПрАТ  «Київстар» на підставі заяви п. Карама Ібрагіма Мохамеда Мохаме-
да Хассанейна від 23.02.2016 року щодо складання ним повноважень 
члена Правління ПрАТ «Київстар» за власним бажанням. Замість п. Кара-
ма Ібрагіма Мохамеда Мохамеда Хассанейна нікого не призначено чле-
ном Правління ПрАТ «Київстар».

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова 
особа: 0%.

Розмір пакета акцій емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: 

немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: п. Карам Ібрагім 

Мохамед Мохамед Хассанейн перебував на посаді члена Правління 
ПрАТ  «Київстар» з 03.04.2014 року по 08.03.2016 року.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
ІІІ. Підпис

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

Президент  ____________  П.А.чернишов
 (підпис) 
 М.П.  09.03.2016 року
  (дата)
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Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«уКРАїНСьКА ГІРНИчО-мЕТАЛуРГІйНА 

КОмПАНІЯ»
(далі - Товариство) повідомляє про проведення річних (чергових)

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

акціонерів) для участі в Зборах: 14 квітня 2016 року з 11.00 до 11.20.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 14 квітня 2016 року об 

11.30 годині.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 
україна, 01013, м. Київ, вул. баренбойма, 1, перший поверх, 

конференц-зала № 1.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбой-

ма, 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 8 квітня 2016 року.

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

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

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

ради Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії Товариства за 2015 рік. Про затвердження висновків Ревізійної комісії 
Товариства.

5. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 
2015 рік.

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

2016 рік.
9. Про прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним ак-

цій.
Порядок ознайомлення акціонерів 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 Това-
риства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, 
конференц-зала № 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 - 
Генеральний директор Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.):

Найменування показника

період

Звітний 
2015 р.

Попере-
дній 

2014 р.
Усього активів 1 428 106 1 332 270
Основні засоби (залишкова вартість ) 162 268 163 762
Довгострокові фінансові інвестиції 251 773 264 585
Запаси, в т.ч. готова продукція 414 120 393 937
Сумарна дебіторська заборгованість 330 543 265 037
Грошові кошти та їх еквіваленти 141 540 78 075
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14 020 (43 769)
Власний капітал 31 402 (26 064)
Статутний капітал 22 028 22 028
Довгострокові зобов’язання 104 82
Поточні зобов’язання 1 396 600 1 358 252
Чистий прибуток (збиток) 58 504 103 514
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 028 125 22 028 125
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

1 101 407 1 101 407 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

51 114 51 064

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

555 629

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
 документ, який ідентифікує особу як акціонера Товариства чи його 

представника;
 довіреність на право участі та голосування у Зборах (для пред-

ставників юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок: (44) 206-72-53.
З повагою, 
Генеральний директор АТ «уГмК»  Собчук В.В.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГОТЕЛь - уКРАїНА»
(код за ЄДРПОУ 14219127, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 33, м. Чер-

нігів, 14000) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 13 квітня 2016 року о 15:00 годині за адресою: 
пр-т миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. чернігів, 14000. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводи-
тись 13 квітня 2016 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних 
зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіре-
ності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначен-
ня його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить ін-
формацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без 
довіреності. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 07 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2015 рік. 

7. Покриття збитків за результатами діяльності у 2015 році.
8. Про зміну типу акціонерного Товариства і найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про 

Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення 
про Ревізійну комісію.

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

12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

18. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники мо-

жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: пр-т Миру, буд. 33, 
м. Чернігів, 14000, приймальня, 5-й поверх, у робочі дні з 10:00 до 11:00, а в 
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Директор Петриченко Т.М., контактний телефон (0462) 676-954.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2015 рік

попередній 
2014 рік

Усього активів 9723 8959
Основні засоби 1819 1683
Довгострокові фінансові інвестиції 7152 4068
Запаси 43 679
Сумарна дебіторська заборгованість 30 268
Грошові кошти та їх еквіваленти 227 84
Нерозподілений прибуток 2453 2709
Власний капітал 2860 2835
Статутний капітал 101 101
Довгострокові зобов’язання - 5543
Поточні зобов’язання 6863 581
Чистий прибуток (збиток) -3395 -361
Середньорічна кількість акцій (шт.) 403720 403720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 43

Наглядова рада ПАТ «Готель - україна»
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Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів 

ВІДОмОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИїВСьКЕ СПЕцІАЛІЗОВАНЕ 
буДІВЕЛьНО-мОНТАЖНЕ уПРАВЛІННЯ №1»

2. Код за ЄДРПОУ 03450264
3. Місцезнаходження 03187 м.Київ, вул. Ак.Заболотного, 20-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044-502-6141, 044-502-6141
5. Електронна поштова адреса giginyak@kmk.co.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://stockmarket.gov.ua/db/xml/
news/63074/show, http://id743.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)** 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
09.03.2016 звільнено Голо-

вний 
бухгал-

тер

Яровенко 
Надiя 

Сергiївна

Фізична особа 
не надала 
згоду на 

розкриття 
паспортних 

данних.

0

09.03.2016 призначе-
но

Голо-
вний 

бухгал-
тер

Литвиненко 
Валентина 
Миколаївна

Фізична особа 
не надала 
згоду на 

розкриття 
паспортних 

данних

0

Зміст інформації: 09/03/2016 р. наказом В.о. Генерального директора 
ПАТ "КСБМУ №1" № 02-К вiд 09.03.2016 р. (далi - Емiтент) звiльнено з 
посади Головного бухгалтера Емiтента за власним бажанням Яровенко 
Надiю Сергiївну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних данних. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою 
володiє в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посаду обiймала з 
14/02/2008 р. до 09/03/2016 р.
З 10.03.2016 р. Литвиненко Валентина Миколаївна буде прийнята 
безстроково на посаду Головного бухгалтера ПАТ "КСБМУ №1" (далi- 
Емiтент) наказом В.о.Генерального директора № 03-К вiд 09.03.2016 р. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Фiзична 
особа не надала дозволу на розкриття паспортних данних.Розмiр пакета 
а акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє в статутному капiталi 
емiтента (у вiдсотках) - 0.Освiта - середня спецiальна, Стаж за останнi 
5  рокiв: 18.10.2010 - ТОВ "Атлантiс" (код 31747330) - прийнята напосаду 
головного бухгалтера. 21.03.2011 р. - звiльнена за власним 
бажанням.01.04.2011 - ТОВ "Торговий дiм "Бiлоруськi нафтопродукти" 
(код 37509076) - прийнята на головного бухгалтера, 03.07.2014 - пере-
ведена на посаду бухгалтера, 31.08.2015 - звiльнена з ТОВ "Торговий 
дiм "Бiлоруськi нафтопродукти" (код37509076) за власним бажанням. 
З 01.09.2015 i до дня призначення на посаду головного бухгалтера 
Емiтента - безробiтна.
Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям 
питань, визначених пунктом 6 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім 
обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи 
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента – інших 
додаткових відомостей немає.

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

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

2. Найменування 
посади

_________ 
(підпис) 

М.П. 09/03/2016 р.

____________________________ 
Голова Наглядової ради Чащин А.І. 

ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗбОРІВ АКцІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОВІДІОПОЛьСьКИй АГРОбуД» 
Повне найменування 
та місцезнаходження 
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД»
Код ЄДРПОУ 03578751. 67801, Україна, 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, 
смт.Овідіополь, вул. Одеська, 16

Дата, час та місце 
проведення 
загальних зборів

27 квітня 2016 року, 11:00 год. Україна, 
Одеська область, смт. Овідіополь, 
вул. Одеська, буд. 16 кабінет №1

Час початку і 
закінчення реєстрації 
акціонерів для участі 
у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 10:30.
Закінчення реєстрації акціонерів о 10:50.

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

21.04.2016 року

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування

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

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

З документами (матеріалами) до порядку 
денного, під час підготовки до загальних зборів, 
можливо ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 
15:00 (обідня перерва: 13:00-14:00) за адресою: 
Україна, Одеська область, смт. Овідіополь, 
вул. Одеська, буд. 16, кабінет № 1, телефон 
(04851) 3-12-42, в день проведення зборів – 
у місці їх проведення; посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова правління 
ПрАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД» – Хромен-
ков Сергій Володимирович.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 511,9 559,4
Основні засоби 295,4 314,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 180,7 131,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 35,8 113,3
Власний капітал 559,4 559,4
Нерозподілений прибуток -47,6 -14,0
Статутний капітал 1,8 1,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) -33,6 -31,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3600 3600
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

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

Голова правління
ПрАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД» Хроменков Сергій Володимирович
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шановний акціонер!

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСьКИй КОмбІКОРмОВИй ЗАВОД» 

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

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

акціонерів) для участі в Зборах: 15 квітня 2016 року з 13 годин 00 годин до 
13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 15 квітня 2016 року о 
14-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: вул. маршала бірю-
зова, 43А, м. Полтава, 36007, адмінприміщення товариства, ІV поверх, 
актова зала.

Місцезнаходження Товариства: вул. Маршала Бірюзова, 43А, м. Полта-
ва, 36007.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 11 квітня 2016 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання 

лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 
Зборів.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2015 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2015 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-
чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 
Товариством таких правочинів. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ви-
конавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням То-
вариством таких правочинів. 

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: вул. Маршала Бірюзова, 43А, м. Полтава, 36007, (ІІІ поверх, 
каб. № 1) кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведен-
ня загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.

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

Найменування показника
період

Звітний 
2015р.

Попередній 
2014р.

Усього активів 2420 2876
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 728 641
Грошові кошти та їх еквіваленти - 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 609 1072
Власний капітал 2383 2846
Статутний капітал 1774 1774
Довгострокові зобов'язання 3 3
Поточні зобов'язання 34 27
Чистий прибуток (збиток) -463 -394
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7097600 7097600
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

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок: (0532) 610-794

Наглядова Рада

Повідомлення про проведення чергових річних Загальних Зборів акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване будівельно-
монтажне управління № 1» (надалі-Товариство), код ЄДРПОУ 03450264, за-
реєстроване: 03187 м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 20-А.

Чергові річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2016 року 
о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 5, (1 поверх, кабінет №1).

Дата та час реєстрації акціонерів та їх представників: 12 квітня 2016 
року з 14:00 до 14:55

Дата та час відкриття Зборів: 12 квітня 2016 року об 15:00
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: м. Київ, вул. Клеман-

ська, 5, (1 поверх, кабінет №1).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: 06 квітня 2016 року (станом на 24 годину).
Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що по-

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

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1.Обрання Голови та секретаря чергових річних Загальних Зборів акціо-

нерів ПАТ «КСБМУ № 1».
2. Обрання Голови та членів Лічильної комісії.
3. Звіт В.о.Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «КСБМУ №1» за 2015 рік та його затвердження .
4. Звіт Наглядової ради Товариства про фінансово-господарську діяль-

ність товариства у 2015 році та його затвердження. 

5. Звіт Ревізійної комісіі Товариства про фінансово-господарську діяль-
ність товариства у 2015 році та його затвердження. 

6. Затвердження фінансового річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2015 рік. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затверджен-

ня його планів на 2016 рік.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10.Обрання Ревізора Товариства.
11. Обрання Генерального директора Товариства
12. Прийняття рішення про надання повноважень Голові Наглядової 

ради Товариства на продаж нежитлових будівель, що належать 
ПАТ  «КСБМУ №1» і знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Клеманська, 5.

13. Прийняття рішення про надання повноважень Голові Наглядової ради на 
проведення списання замортизованих автомобілів та основних фондів Товари-
ства, в тому числі малоцінних оборотних активів Товариства.

14. Прийняття рішення про проведення змін до Статуту Товариства, від-
повідно норм чинного законодавства. Уповноваження Голови Наглядової 
ради на підпис Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 2 259,5 3 341,4
Основні засоби 2 146,0 2513,1
Довгострокові фінансові інвестиції -- --

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСьКЕ СПЕцІАЛІЗОВАНЕ буДІВЕЛьНО-мОНТАЖНЕ уПРАВЛІННЯ № 1»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

Запаси 463,6 412,2
Сумарна дебіторська заборгованість 211,5 415,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 28,1 1,1
Нерозподілений прибуток -- --
Власний капітал -- --
Статутний капітал 2717,0 2717,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1526,0  2139,1
Чистий прибуток (збиток) -7,6 -1499,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 867 900 10 867 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---  ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 6

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів мож-
на ознайомитися у робочі дні, робочий час (з 9 до18) за адресою: м. Київ, 
вул. Клеманська, 5, кабінет №1. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – в.о. генерального директора Чащина Світлана 

Юхімівна, тел.: +38 /044/ 502-61-42, а у день проведення загальних зборів 
акціонерів з документами можна ознайомитись у місці їх проведення за 
адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 5, 1 поверх, кабінет №1. 

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів прийма-
ються у письмовій формі не пізніш як за 20 днів, згідно Статуту Товариства 
та Закону України «Про акціонерні товариства», до скликання зборів за 
адресою: 02081 м. Київ, вул. Клеманська, 5, ПАТ «КСБМУ №1» – В.о. Гене-
рального директора Чащиній С.Ю. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 06 квітня 2016 року (станом на 24 годину).

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «КСБМУ № 1» опубліковано в Газеті «Відомості НКЦПФР»

Телефони для довідок: Емітент: ПАТ «КСбму № 1» – тел./факс: 
+38 (044) 502-61-42. 

Адреса Емітента – 02081 м. Київ, вул. Клеманська, 5.
Зберігач ТОВ «Фінтайм»: +38 (044) 581-65-56.
Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність 
згідно із законом.

В.о. Генерального директора  ________ Чащина С.Ю.
Головний бухгалтер ________ Литвиненко В.М.

шАНОВНИй АКцІОНЕР!

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ВОД мОЛОчНОї КИСЛОТИ», код за ЄДРПОУ: 00382119, міс-
цезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 53, повідомляє, що черго-
ві Загальні Збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2016 року, початок об 
11 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 53, зал засі-
дань.

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

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

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товари-
ства за 2015 рік.

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

7. Розподіл прибутку (збитку) за 2015 рік, затвердження розміру диві-
дендів за 2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати диві-
дендів за 2015 рік.

8. Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової редакції 
Статуту Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Правління.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

15. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предме-
том, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів 
ПАТ «Завод молочної кислоти» за даними річної фінансової звітності Това-
риства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «Завод молочної кислоти» у 
період з 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 року (включно), із зазначен-
ням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предме-
том, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ «Завод молочної 

кислоти» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які 
можуть вчинятися ПАТ «Завод молочної кислоти» у період з 15 квітня 
2016  року по 15 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів з 10-00 до 11-00 15 квітня 2016 року за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів – 11.04.2016 року.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери (їх представни-
ки) повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 
та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, 
вул. Фрунзе, буд. 53 у кабінеті Голови правління, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 
00 хв. кожного четверга, а в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова правління Левицький Олександр Петро-
вич. Контактний телефон: 044 482-45-86.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за 
адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 53.

УВАГА: ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВІР З ДЕ-
ПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ, НЕ МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ НА ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ПУНКТУ 10 РОЗДІЛУ VI ЗАКОНУ УКРА-
ЇНИ «ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 4862 1124
Основні засоби 1108 658
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 211 176
Сумарна дебіторська заборгованість 2646 216
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 23
Нерозподілений прибуток 196 239
Власний капітал 780 823
Статутний капітал 220 220
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4082 301
Чистий прибуток -43 -673
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22035500 22035500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 18

Наглядова рада ПАТ «Завод молочної кислоти»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



№47, 11 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

ЗАКРИТЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНФуЗІЯ»

(ЄДРПОУ: 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський 
проспект, буд.21-А) повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів «11» квітня 2016 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, мос-
ковський пр-т, буд. 21-А (кабінет Президента Товариства). Час початку 
і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9:00 
до 11:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери 
повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи 
– довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що 
посвідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 годину «05» квіт-
ня 2016 року.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2015 рік і його затвердження. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду цього звіту.

3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської 
діяльності за 2015 рік. та прийняття рішення за наслідками розгляду цьо-
го звіту.

4. Затвердження річного звіту, балансу ЗАТ «Інфузія» за 2015 рік та 
основних напрямів діяльності на 2016 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку та затвердження розподілу 
прибутку на 2016 р. Затвердження розміру дивідендів.

6. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення Статуту в новій редакції. Затвердження положень Товари-
ства.

8. Про переобрання виконавчого органу Товариства.
9. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, переда-

чу нерухомого/рухомого майна, яке належить ЗАТ «Інфузія», в іпотеку/за-
ставу для забезпечення виконання кредитних зобов’язань, та про надання 
повноважень на укладання та підписання від імені ЗАТ «Інфузія» кредитно-
го договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних 
зобов’язань ЗАТ «Інфузія».

10. Про вчинення значного правочину щодо збільшення діючої кре-

дитної лінії ПАТ «АЛЬФА-БАНК», передачу нерухомого/рухомого майна, 
яке належить ЗАТ «Інфузія», в іпотеку/заставу для забезпечення вико-
нання кредитних зобов’язань, та про надання повноважень на укладан-
ня та підписання від імені ЗАТ «Інфузія» додаткової угоди та договорів, 
що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов’язань ЗАТ «Інфу-
зія».

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Інфузія» (тис. грн.)*

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 161988 123835
Основні засоби 37350 33906
Довгострокові фінансові інвестиції 133 133
Запаси 36562 24796
Сумарна дебіторська заборгованість 31035 19064
Грошові кошти та їх еквіваленти 2505 599
Нерозподілений прибуток -37374 -23053
Власний капітал -30266 -15944
Статутний капітал 5900 5900
Довгострокові зобов'язання 154975 107423
Поточні зобов'язання 36366 32260
Чистий прибуток (збиток) -14321 -40272
Середньорічна кількість акцій (шт.) 59000 59000
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)

232 217

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо 
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також 
щодо порядку денного таких Зборів можна ознайомитися за адресою: 
м.  Київ, Московський пр-т, буд. 21-А (кабінет Головного юрисконсульта), 
телефон: +38 044 490 93 75.

Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Президент – В.І. Лимар.

Президент ЗАТ «Інфузія»  В.І. Лимар

Публічне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходиться 
за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93 (Код за ЄДРПОУ 
03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «12» квітня 2016 року об 
11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя 
Жовтня, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал. 

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на 
збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реє-
страція буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери по-
винні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціоне-
рів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший 
документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до 
законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 06 квітня 2016 року. 

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 
участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту виконавчого органу.

4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового 
року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ре-
візора).

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, в тому числі – зві-
ту про фінансові результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про по-
переднє схвалення значних правочинів за умови затвердження Наглядо-
вою радою Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, 
м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, приймальня.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна. 

Довідки за телефоном (044) 259-76-73.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.
(тис. грн.)

Найменування показника 
період

звітний попере-
дній

Усього активів  22223 23695
Основні засоби  4976 5388
Довгострокові фінансові інвестиції 9624 15748
Запаси 51 74
Сумарна дебіторська заборгованість  2563 2440
Грошові кошти та їх еквіваленти 5009 33
Нерозподілений прибуток 465 714
Власний капітал 15821 16070
Статутний капітал 15356 15356
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6402 7625
Чистий прибуток (збиток) -249 -1224
Середньорічна кількість акцій (шт.) 61424316 61424316
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) 

57 60

ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛь ГОЛОСІїВСьКИй»
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Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

«ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛІТА»

(код за ЄДРПОУ 00310120, місцезнаходження: вул. Освіти, буд. 10, 
смт Сосниця, Чернігівська обл., 16100) повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів 15 квітня 2016 року об 14:00 годині за 
адресою: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, чернігівська обл., зал за-
сідань на 2-му поверсі адміністративної будівлі. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) для участі у зборах буде проводитись 15 квітня 
2016 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для 
реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 
представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без дові-
реності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує об-
рання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної 
особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти 
від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах: 11 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 

2015  рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства 
за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2015 році.
8. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування Товари-

ства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про На-

глядову раду та про Ревізійну комісію.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники 

можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Осві-
ти, буд. 10, смт Сосниця, Чернігівська обл., приймальня у робочі дні з 
10:00 до 11:30. В день проведення зборів акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна по-
садова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: дирек-
тор Пономаренко Сергій Григорович, тел. (04655) 2-13-46.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 
2015 рік 
мСФЗ

Попере-
дній 

2014 рік 
мСФЗ

Усього активів 97 131 82 533
Основні засоби 6 698 6 494
Довгострокові фінансові інвестиції 60 664 51 627
Запаси 24 991 17 270 
Сумарна дебіторська заборгованість 1 197 6 868
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 533 271 
Нерозподілений прибуток 55 760 50 512
Власний капітал 75 652 67 401
Статутний капітал 569 569
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14 479 7 105
Поточні зобов'язання і забезпечення 7 000 8 027
Чистий прибуток (збиток) 4 470 3 627
Середньорічна кількість акцій (шт.) 113 720 113 720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 351 374

Наглядова рада ПАТ «Еліта»

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЖХІмбуДОПТТОРГ»

(код ЄДРПОу 03562224), що знаходиться за адресою : 69096, 
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

Повідомляємо про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ», які відбудуться «25» квітня 2016 
року об 15.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5, 
приймальня. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення 
загальних зборів з 14.00 до 14.45 години за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів
1. Обрання членів Лічильної комісії Голови і Секретаря річних Загаль-

них зборів акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ».
3. Звіт наглядової ради ПрАТ «ЗХБОТ» про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2015 році.
4. Звіт Ревізора ПрАТ «ЗХБОТ» про підсумки роботи у 2015 році, прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора, затвердження річної 
звітності ПрАТ «ЗХБОТ» за 2015 рік.

5. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або по-
криття збитків) ПрАТ «ЗХБОТ» за 2015 рік.

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з  ПАТ «Універсал Банк» і предметом яких є майно (роботи, 
послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів 
за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з АТ «Райффайзенбанк Аваль» і предметом яких є майно 
(роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення 
особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких право-
чинів.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з ПАТ «ПУМБ»  і предметом яких є майно (роботи, послуги) 
Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким 
надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

9. Затвердити зміні до Статуту Товариства в зв’язку з внесенням змін 
до Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності 

за 2015р. ПрАТ «ЗАПОРІЖХІмбуДОПТТОРГ» (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний

період 
попередній

Усього активів 7715.4 6067.0
Основні засоби 4206.5 3146.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 104.0 125.0
Сумарна дебіторська заборгованість 3298.1 2754.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 68.8 4
Нерозподілений прибуток (4766.5) (4948.0)
Власний капітал 1840.5 1659.0
Статутний капітал 1228.8 1228.8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5874.9 4408.0
Чистий прибуток (збиток) 181.5 71.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 245760 245760
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

15 16

  Перелік акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ», які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів, буде складений станом на «18» квітня 
2016 року.

Акціонери Товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з 
відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ», за адресою: м. Запоріжжя, 
вул.  Гребельна, буд. 5, приймальня, у робочі дні з понеділка по п’ятницю 
з 14.00 до 16.00 годині. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Лебедєва Ніна Йосипівна, телефон для дові-
док: (061) 279-02-72.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхід-
но мати оригінали документів, що посвічують особу ті підтверджують її 
повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного за-
конодавства України.



№47, 11 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20



№47, 11 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

21



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22



№47, 11 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24



№47, 11 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26



№47, 11 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

28



№47, 11 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29

ПАТ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
(Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35) повідом-

ляє про проведення щочергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться о 11-00 годині "25" квітня 2016 року за адресою: Дніпропет-
ровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35, в приміщенні за-
лу-засідань.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у за-
гальних зборах - 24 година 19 квітня 2016 року. 

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити  з
9-30 до 10-45 години  у день скликання та за місцем проведення загаль-
них зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2015 рік та його зат-

вердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2015 року.
8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства та визначення осо-

би, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору
(цивільно-правових договорів) з членами  Наглядової Ради Товариства

11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії

Товариства.
13. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства та визна-

чення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства
договору (цивільно-правових договорів) з членами Ревізійної комісії То-
вариства

15. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства.
16. Визначення кількісного складу Правління Товариства.
17. Затвердження положення про правління товариства.
18. Внесення змін дфо Статуту товариства шляхом викладення його

в новій редакції.
19. Надання права на підписання нової редакції Статуту Товариства.
20. Затвердження значних правочинів.
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акці-

онерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт). 

Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього
мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних Зборах,
яка оформлена згідно з чинним законодавством. 

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денно-
му, акціонери можуть ознайомитись попередньо звернувшись до контак-
тної особи - Зайченка Д.Г. в робочі дні тижня з 9 до 12 год. за . тел.
(05632) 6-40-84.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "Новомосковський хлібозавод" за 2015 рік (тис.грн) 

Правління ПАТ "Новомосковський хлібозавод"

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 7386 7463
Основні засоби 7364 7438
Запаси 12 1
Сумарна дебіторська заборгованість 108 45
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 0
Нерозподілений прибуток -8849 -8868
Власний капітал -1519 -1538
Інший додатковий капітал 7077 7077
Статутний капітал 253 253
Поточні зобов’язання 9147 9137
Чистий прибуток (збиток) 19 -105
Середньорічна кількість акцій 1013200 1013200
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 12 11

До уваги акціонерів 
ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" !

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Дніпро" (надалі-
Товариство) ідентифікаційний код 02305896, місцезнаходження за адре-
сою 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Глинки будинок 12, повідомляє Вас про
скликання  Загальних зборів акціонерів Товариства,  які відбудуться 21
квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вули-
ця Глинки, будинок 12,  актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх  пред-
ставників для участі у Загальних зборах відбудеться 21 квітня 2016 року  з
9.30 годин до  10.45 годин  за адресою проведення  Загальних зборів. Да-
та складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах акціонерів 15 квітня 2016 року( 24 година) Для участі у Загальних
зборах акціонерів Товариства  акціонер повинен мати паспорт, а представ-
ник акціонера - паспорт та довіреність з правом представляти інтереси ак-
ціонера на Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно   вимог чинно-
го законодавства України.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ЗГІДНО З
ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Обрання лічильної комісії зборів. Обрання Голови та секретаря Збо-
рів. Затвердження регламенту Зборів

2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства,
включаючи його дочірнє підприємство за 2015 рік та перспективи розвитку
у 2016 році. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 р.,
включаючи його дочірнє підприємство за 2015 р.

3. Звіт Ревізора Товариства та затвердження його висновків. Затверджен-
ня річного балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2015 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2015 рік, строку та

порядку виплати дивідендів.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради

Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
9. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про обрання Ревізора Товариства.
12. Про внесення змін до цивільно-правового договору з Головою Нагля-

дової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважена на підписання
змін до цивільно-правового договору з головою Наглядової ради Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом  викладення Ста-
туту  у новій редакції 

14. Про визначення уповноваженої(них) особи(осіб) для підписання
Статуту Товариства у новій редакції.

15. Про ліквідацію Дочірнього підприємства "Бюро юридичних та ек-
спертних послуг".

16. Припинення повноважень лічильної комісії зборів.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитись з відповідними

документами, матеріалами,  необхідними для прийняття рішень з питань
наведеного порядку денного під час підготовки до Загальних зборів Това-
риства за адресою:  місто Дніпропетровськ, вул. Глинки, будинок 12, кімна-
та 8, у робочі дні  з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00 годин, а в день
проведення Загальних зборів - ознайомлення відбувається у місці прове-
дення  Загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа Товариства за оз-
найомлення акціонерів з матеріалами зборів: Севастьянова Лариса Іванів-
на. Телефон для довідок (056) 745-10-41, 745-15-41. Пропозиції щодо по-
рядку денного Загальних зборів від акціонерів Товариства приймаються
письмово за адресою проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 20
днів до дати проведення з зазначенням повних реквізитів акціонера.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління С.М. Пустовой  

Найменування показника звітний попередній
Усього активів 22199 22410
Основні засоби 13767 13925
Довгострокові фінансові інвестиції 52 52
Запаси 29 29
Сумарна дебіторська заборгованість 383 305
Грошові кошти та їх еквіваленти 7821 7921
Нерозподілений прибуток 147 4
Власний капітал 20132 19984
Статутний капітал 11026 11026
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 744 925
Чистий прибуток (збиток) 0,240467 0,00653
Середньорічна кількість акцій (шт.) 612557 612557
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 135 157
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ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ"
(місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя-5а)

повідомляє про проведення щочергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться о 11-00 годині 15 квітня 2016 року за адресою: Дніпропет-
ровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя-5а, в приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити  з 9-
30 до 10-45 години  у день скликання та за місцем проведення загальних
зборів.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у за-
гальних зборах - 24 година 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2015 рік та його затвер-

дження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2015 року.
8. припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства та визначення особи,

яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивіль-
но-правових договорів) з членами  Наглядової Ради Товариства

11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
13. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства та визначен-

ня особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства догово-
ру (цивільно-правових договорів) з членами Ревізійної комісії Товариства

15. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства.
16. Визначення кількісного складу Правління Товариства.
17. Затвердження положення про правління товариства.
18. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в

новій редакції.
19. Надання права на підписання нової редакції Статуту Товариства.
20. Затвердження значних правочинів.

21. Про отримання Товариством кредиту у банківській установі, затвер-
дження проекту кредитного договору та надання повноважень виконавчо-
му органу Товариства на підписання зазначеного правочину.

22. Про надання згоди на укладання Товариством договорів забезпе-
чення за власними кредитними зобов'язаннями чи зобов'язаннями третіх
юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме дого-
ворів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності То-
вариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства. Затвердження
проекту договорів забезпечення (договорів іпотеки та застави) та надання
повноважень виконавчому органу Товариства на підписання зазначених
правочинів.

При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акці-
онерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково
до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних
Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному,
акціонери мають право ознайомитись в робочі дні тижня з 10 до 14 години
за адресою: м. Павлоград, вул. Шутя-5а. Контактна особа - Зайченко Д.Г.,
телефон: (05632) 6-40-84.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "Павлоградхліб" за 2015 рік (тис.грн) 

Правління ПрАТ "Павлоградхліб"

ПАТ “МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ”
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2016

року в 12.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова,
4, III поверх, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 11.04.2016 р. 

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 11-45. Для участі в зборах акці-
онерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - паспорт і дору-
чення, оформлене відповідно до діючого законодавства.

Перелік питань, що виноситься на голосування (порядок денний): 
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності

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

наслідками розгляду звіту Наглядової ради
6. Звіт і висновок Ревізійної комісії з річного звіту товариства. Прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.
8. Визначення порядку  розподілу  (покриття) збитків товариства за під-

сумками роботи за 2015 рік.
9.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
10. Затверження зміни структури товариства, ліквідація відокремлених

підрозділів: "Дніпропетровський завод по ремонту тепловозів "Промтепло-
воз", "Інгулецький завод по ремонту дизелів "Промдизель", "Криворізький
завод з ремонту агрегатів "Промагрегат".

11. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.

12. Затвердження Положень товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "Металургтрансремонт" (тис.грн)                            

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів
можна за місцезнаходженням товариства в робочі дні  у приміщенні нагля-
дової ради за адресою: м. Дніпропетровськ , вул. Комісара Крилова, 4 , III
поверх. Тел. для довідок: (056) 794-34-05, 794-34-01.

Наглядова рада

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 20439 21137
Основні засоби 20310 20322
Запаси 4087 3137
Сумарна дебіторська заборгованість 3508 2020
Грошові кошти та їх еквіваленти 909 1000
Нерозподілений прибуток -13805 -15508
Власний капітал 3047 1428
Інший додатковий капітал 14520 14604
Статутний капітал 2332 2332
Поточні зобов’язання 52649 37301
Чистий прибуток (збиток) 1703 -5412
Середньорічна кількість акцій 9327960 9327960
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 302 291

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 36897 43633
Основні засоби 9778 10354
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5298 6974
Сумарна дебіторська заборгованість 20734 23411
Грошові кошти та їх еквіваленти 567 2218
Неросподілений прибуток 9304 12878
Власний капітал 30959 34533
Статутний капітал 3851 3851
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5910 9100
Чистий прибуток (збиток) -2804 2277
Середньорічна кількість акцій (шт) 15404904 15404904
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

Чисельність працівників на кінець періоду 253 281

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



№47, 11 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31

ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ"
(місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя-5а)

повідомляє про проведення щочергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться о 11-00 годині 15 квітня 2016 року за адресою: Дніпропет-
ровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя-5а, в приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити  з 9-
30 до 10-45 години  у день скликання та за місцем проведення загальних
зборів.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у за-
гальних зборах - 24 година 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2015 рік та його затвер-

дження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2015 року.
8. припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства та визначення особи,

яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивіль-
но-правових договорів) з членами  Наглядової Ради Товариства

11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
13. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства та визначен-

ня особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства догово-
ру (цивільно-правових договорів) з членами Ревізійної комісії Товариства

15. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства.
16. Визначення кількісного складу Правління Товариства.
17. Затвердження положення про правління товариства.
18. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в

новій редакції.
19. Надання права на підписання нової редакції Статуту Товариства.
20. Затвердження значних правочинів.

21. Про отримання Товариством кредиту у банківській установі, затвер-
дження проекту кредитного договору та надання повноважень виконавчо-
му органу Товариства на підписання зазначеного правочину.

22. Про надання згоди на укладання Товариством договорів забезпе-
чення за власними кредитними зобов'язаннями чи зобов'язаннями третіх
юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме дого-
ворів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності То-
вариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства. Затвердження
проекту договорів забезпечення (договорів іпотеки та застави) та надання
повноважень виконавчому органу Товариства на підписання зазначених
правочинів.

При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акці-
онерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково
до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних
Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному,
акціонери мають право ознайомитись в робочі дні тижня з 10 до 14 години
за адресою: м. Павлоград, вул. Шутя-5а. Контактна особа - Зайченко Д.Г.,
телефон: (05632) 6-40-84.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "Павлоградхліб" за 2015 рік (тис.грн) 

Правління ПрАТ "Павлоградхліб"

ПАТ “МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ”
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2016

року в 12.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова,
4, III поверх, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 11.04.2016 р. 

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 11-45. Для участі в зборах акці-
онерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - паспорт і дору-
чення, оформлене відповідно до діючого законодавства.

Перелік питань, що виноситься на голосування (порядок денний): 
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності

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

наслідками розгляду звіту Наглядової ради
6. Звіт і висновок Ревізійної комісії з річного звіту товариства. Прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.
8. Визначення порядку  розподілу  (покриття) збитків товариства за під-

сумками роботи за 2015 рік.
9.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
10. Затверження зміни структури товариства, ліквідація відокремлених

підрозділів: "Дніпропетровський завод по ремонту тепловозів "Промтепло-
воз", "Інгулецький завод по ремонту дизелів "Промдизель", "Криворізький
завод з ремонту агрегатів "Промагрегат".

11. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.

12. Затвердження Положень товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "Металургтрансремонт" (тис.грн)                            

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів
можна за місцезнаходженням товариства в робочі дні  у приміщенні нагля-
дової ради за адресою: м. Дніпропетровськ , вул. Комісара Крилова, 4 , III
поверх. Тел. для довідок: (056) 794-34-05, 794-34-01.

Наглядова рада

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 20439 21137
Основні засоби 20310 20322
Запаси 4087 3137
Сумарна дебіторська заборгованість 3508 2020
Грошові кошти та їх еквіваленти 909 1000
Нерозподілений прибуток -13805 -15508
Власний капітал 3047 1428
Інший додатковий капітал 14520 14604
Статутний капітал 2332 2332
Поточні зобов’язання 52649 37301
Чистий прибуток (збиток) 1703 -5412
Середньорічна кількість акцій 9327960 9327960
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 302 291

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 36897 43633
Основні засоби 9778 10354
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5298 6974
Сумарна дебіторська заборгованість 20734 23411
Грошові кошти та їх еквіваленти 567 2218
Неросподілений прибуток 9304 12878
Власний капітал 30959 34533
Статутний капітал 3851 3851
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5910 9100
Чистий прибуток (збиток) -2804 2277
Середньорічна кількість акцій (шт) 15404904 15404904
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

Чисельність працівників на кінець періоду 253 281

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД"

юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла-35а, повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня  2016 ро-
ку  о 10-й годині. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської  діяльності

за  2015 рік.
4. Звіт наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: 33009, м. Рівне, вул. Біла-35а,

кімната №1 (кабінет директора). 
Реєстрація  учасників  зборів: 15 квітня 2016 року  з 9-00 год.  до  9-45

год. за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів  станом на
11 квітня 2016 року. 

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів. 

Відкриття зборів:15 квітня 2016 року о 10-00 годині. 
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (кім-

ната №2) шоденно з 9-00 год. до 10-00 год. 
Відповідальна особа - директор. Телефон для довідок: (0362)26-15-80.

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

Найменування показника
Період

Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього  активів 104,2 152,3
Основні  засоби 33 38
Довгострокові фінансові  інвенстиції 0 0
Запаси 9,5 10,7
Сумарна дебіторська  заборгованість 39,9 86,2
Грошові  кошти та  їх  еквіваленти 5,2 0,8
Нерозподілений  прибуток -325,4 -339,3
Власний капітал 316,1 316,1
Статутний  капітал 107,6 107,6
Довгострокові  зобов’язання - -
Поточні  зобов’язання 3,1 65,1
Чистий  прибуток  (збиток) 13,9 -18,7
Середньорічна  кількість акцій (шт.) 430365 430365
Кількість власних  акцій, викуплених  протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 9

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОм-
ПАНIЯ «ВуСО»

2. Код за ЄДРПОУ: 31650052
3. Місцезнаходження: 03680, мiсто Київ, Казимира Малевича, 31
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 500-37-73, (044) 500-37-73
5. Електронна поштова адреса: vuso@vuso.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vuso.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
обліку (за 
наявності)

Дата 
повідо-
млення 
емітента 

особою, що 
здійснює 

облік права 
власності 
на акції в 

депозитар-
ній системі 

або 
акціонером

Повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи 
- власника 

пакета акцій 
або 

зазначення 
«фізична 
особа»

Код за 
ЄДРПОу 

- для 
юридич-
них осіб 

- резиден-
тів 

Розмір 
частки 
акціо-

нера до 
зміни (у 
відсо-

тках до 
статут-

ного 
капіта-

лу)

Розмір 
частки 
акціо-
нера 
після 

зміни (у 
відсо-

тках до 
статут-

ного 
капіта-

лу)

1 25.02.2016 04.03.2016 Приватне 
акціонерне 
товариство 

«ВСК 
Iншуранс 

Груп»

35689942 69,9999 32,4901

04.03.2016 р. ПрАТ «СК «ВУСО» було отримано зведений облiковий 
реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 25.02.2016 р. згiдно 
якому було змiнено власника акцiй. У власника акцiй ПрАТ «ВСК Iншуранс 
Груп» (код ЄДРПОУ 35689942), юридична адреса: Україна, 03040, м. Київ, 
просп.40-рiччя Жовтня, буд. 70, було 4199992 шт. простих iменних акцiй, 
що складає 69,9999 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй та загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй; стало 1949404 шт. простих iменних акцiй, що 
складає 32,4901 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй та загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

Голова Правлiння Мiтронiна Олена Вiкторiвна, 09.03.2016 р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВА-
НЕ БМУ № 87 «АНТИСЕПТИК» повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства (код ЄДРПОУ 01264540, адреса 
місцезнаходження: 04074 м. Київ, вул. Резервна, 29), які відбудуться 
«15» квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Резервна, 29, ІІ поверх 
адміністративного корпусу, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 15.00 за місцем проведен-
ня Зборів у день проведення Зборів. Початок Зборів о 16.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  – на 24 годину 11 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства з повноваженнями, що закінчуються після закінчення 
роботи Зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного фінансового звіту, результатів діяльності та ба-
лансу Товариства за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду.

6. Про результати реорганізації Товариства.
7. Про затвердження передавального Акту.
8. Про скасування реєстрації випуску акцій Товариства.
9. Про надання повноважень на скасування реєстрації випуску акцій То-

вариства та проведення державної реєстрації припинення шляхом реорга-
нізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Зборів 
звертатись за місцезнаходженням Товариства: 04074 м. Київ, вул. Резерв-
на, 29, або за тел. /044/ 501-90-82, /050/ 462-10-77.

Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним 
зборів, відбувається за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з по-
неділка по п’ятницю) з 10.00 до 17.00 у відповідальної особи – Чорного 
Олега Аркадійовича в кімнаті переговорів (ІІ поверх адміністративного кор-
пусу), та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до почат-
ку зборів).

Для ознайомлення з проектами документів, пов’язаними з порядком 
денним Зборів та для участі у Зборах акціонери повинні мати документи, 
що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також 
доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право пред-
ставляти інтереси акціонера, оформлені і засвідчені у відповідності до ви-
мог чинного законодавства. 

Голова Наглядової ради __________ Семенюк Л.Я. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мОбІЛьНЕ СПЕцІАЛІЗОВАНЕ бму № 87 «АНТИСЕПТИК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕ-
РЕСуВНА мЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 167» (нада-
лі ПрАТ «ПМК-167», код за ЄДРПОУ 01352936) повідомляє про чергові за-
гальні збори, які відбудуться 13 квітня 2016 року о 10-00 годині за 
адресою: чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова, вул. будівель-
на,  буд.22.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09-30 до 09-50 години.
Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до пере-

ліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – на 24-00 годину 10 квітня 
2016 року.

Порядок денний.
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та 

їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Покриття збитків Товариства за 2015 рік.
8. Припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства.
9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) зна-

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

Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів 
також доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. З 
документами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитись за 

адресою проведення зборів, звернувшись для цього до директора товари-
ства.

Пропозиції щодо порядку денного подаються на адресу проведення 
зборів у строк, встановлений статутом та діючим законодавством, у пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропози-
цій до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до скла-
ду органів товариства.

Тел. для довідок: 0538-6-11-33.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 р. 
(тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітній попере-
дній 

Усього активів 334,8 334,9
Основні засоби 164,1 174,4
Запаси 165,9 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4,4 4,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 155,7
Нерозподілений прибуток (168,4) (115,9)
Власний капітал 46,2 98,7
Статутний капітал 30,2 30,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 288,6 236,2
Чистий прибуток (збиток) (52,5) 114,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120940 120940
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Директор ПрАТ «ПмК-167»  Долбілов Ю.О.

До відома акціонерів!
ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мОЛНІЯ», 

місцезнаходження: україна, 07501, Київська область, баришівський ра-
йон, смт. баришівка, вул. Торфяна, 26, повідомляє про те, що 26 квітня 
2016 р. о 10:30 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Молнія», Код ЄДРПОУ 05407746, (надалі – Това-
риство/ «ПАТ «Молнія»).

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Молнія»;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-

глядової ради ПАТ «Молнія» за 2015 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-

конавчого органу ПАТ «Молнія» за 2015 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту реві-

зійної комісії ПАТ «Молнія» за 2015 рік;
6. Затвердження річного звіту ПАТ «Молнія» за 2015 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Молнія»;
8. Про звільнення голови та членів наглядової ради ПАТ «Молнія»;
9. Про обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Молнія».
Річні загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнахо-

дженням Товариства (кімната № 44).
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів 

ПАТ  «Молнія», які призначені на 26 квітня 2016 року, відбудеться 26 квітня 
2016 року за місцезнаходженням Товариства (кімната № 44) з 10 години 00 
хвилин по 10 годину 15 хвилин. Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а 
представникам акціонерів – довіреність, засвідчену відповідно до чинного 
законодавства, та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного за-

конодавства).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 20 квітня 2016 року.
Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із поряд-

ком денним загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (кімната 
№  45) в робочі дні з 09:00 до 12:00 год. Телефон для довідок: (04576) 5-16-
61. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Директор Ящинський Павло Анатолійович.

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів  44886 17072
Основні засоби  5295 4610
Довгострокові фінансові інвестиції  90 90
Запаси  21849 6187
Сумарна дебіторська заборгованість  14615 5854
Грошові кошти та їх еквіваленти  3037 331
Нерозподілений прибуток  (9037) (6429)
Власний капітал  1193 3801
Статутний капітал  10000 10000
Довгострокові зобов'язання  17800
Поточні зобов'язання  25893 13271
Чистий прибуток (збиток)  (2608) 308
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  111 131

Директор  Ящинський П.А.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРО-
ДУКТ» (місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, 
м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, код ЄДРПОУ – 25412361) (надалі – Това-
риство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться «20» квітня 2016 року об 11:30 год. за адресою: 
україна, 08800, Київська обл., миронівський р-н, м. миронівка, вул. Еле-
ваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у за-
гальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:30 
до 11:15 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 14 квітня 2016 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИй):

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

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

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

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

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

господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх 

положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності 
Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», 
затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень 

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мИРОНІВСьКИй ХЛІбОПРОДуКТ» 
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ІНФОРмАцІЯ В ПОВІДОмЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛь-
НИХ ЗбОРІВ АКцІОНЕРІВ ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОмПАНІЯ «КАЛИНА»
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20.04.2016р., 11-00 

год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, кімн. 429, тел. (044) 590-48-00.
2. час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у За-

гальних зборах: початок о 10-00 год., закінчення о 10-45 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах: 14.04.2016 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-

ком денним:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СК «Калина».
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».
3. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Ка-

лина».
4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Калина», затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

5. Внесення змін до Статуту ПАТ «СК «Калина» відповідно до Закону 
України «Про акціонерні товариства» 17.09.2008 № 514-VI з урахуванням 
змін, впроваджених Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-
VIII, які набудуть чинності 01.05.2016, та затвердження його в новій редак-
ції. 

6. Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «СК «Калина» та затвер-
дження їх в новій редакції.

7. Внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління 
ПАТ «СК «Калина» та затвердження його в новій редакції.

8. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Калина».

9. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Ка-
лина».

10. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Калина» за 2015 рік на підставі висно-
вку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 

ПАТ «СК «Калина».
11. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Калина» 

за 2015 рік.
12. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Калина» за 2015 рік.
13. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Калина» за 

2015 рік.
5. Порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у ро-
бочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Елек-
триків, буд. 29-А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних збо-
рів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення Акціонерів з документами – Прилипко Тетяна Во-
лодимирівна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК 
«Калина» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний
2015 рік

попередній
2014 рік

Усього активів 20 720 16 665
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5 315 4 634
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Нерозподілений прибуток 2 717 4 057
Власний капітал 20 717 16 660
Статутний капітал 18 000 18 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3 5
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 000 000 18 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано: 
№ 47 (2301) від 11.03.2016 р. Бюлетень «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Н.П. Губар, 09.03.2016 року

Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту То-
вариства та внутрішніх положень Товариства.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

16. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
Для реєстрації при собі мати: акціонерам – паспорт; для представника 

акціонера – паспорт та довіреність на право участі в зборах оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства.

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, м. Київ, вул. Заболотного, 158, кабінет №306 з понеділка по п’ятницю з 
10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Глебова Г.В. Довідки за телефоном: (044) 
207-00-40.

у відповідності до Рішення ДКцПФР № 324 від 26.05.2006 року 
наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2015  р.*

Попередній 
2014 р.* 

Усього активів 31 634 127 23 965 490
Основні засоби (залишкова варт.) 7 482 003 10 946 634
Довгострокові фінансові інвестиції 579 690 443 089
Запаси 1 364 314 891 167
Сумарна дебіторська заборгованість 14 882 360 11 316 382
Грошові кошти та їх еквіваленти 830 397 368 218
Нерозподілений прибуток (збиток) (11 162 589) (5 997 860)
Власний капітал (10 359 575) (5 194 846)
Статутний капітал 786 928 786 928
Довгострокові зобов’язання 15 598 486 8 475 322
Поточні зобов’язання 26 395 216 20 685 014
Чистий прибуток (збиток) (5 164 729) (6 201 122)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 147 711680 3 147 711680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3369 3 699

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних осіб

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙ АГРО ХІМ» (місцезнахо-
дження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Вату-
тіна, 57, код ЄДРПОУ 05489359) (далі – Товариство) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
15  квітня 2016 р. об 11:00 годині за адресою: 07300, Київська обл., Виш-
городський р-н, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57, в адмінбудинку, кімна-
та №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 10:30 до 10:55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 11 квітня 2016 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИй):

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАй АГРО ХІм»
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства Ні-
жинський торговий дім «Іскра», код за ЄДРПОУ 21392205, місцезнахо-
дження: 16600, Чернігівська область, місто Ніжин, провулок Урожай-
ний, 21 (надалі  – Товариство)

Повідомляємо, що 15 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: 16600, чернігівська область, місто Ніжин, провулок уро-
жайний, 21 (кабінет голови правління), відбудуться Загальні збори 
акціонерів Товариства з наведеним нижче порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання робочих органів річних загальних зборів Товариства (лі-

чильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), визначення по-
рядку проведення зборів.

2. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та його затвердження.
3. Звіт Голови правління за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізора товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік та розподілу 

прибутку і збитків товариства за результатами звіту.
6. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товари-

ства на 2016 рік.
7. Вибори органів управління товариства.

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

Найменування показника
Звітний 
період

2015 рік

Попере-
дній

період 
2014 рік

Усього активів 326,9 698,0
Основні засоби 138,0 131,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 169,1 555,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1,8 2,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,1 7,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (189,2) (289,0)

Власний капітал - -
Статутний капітал 32,1 32,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 484,0 955,0
Чистий прибуток (збиток) 100,7 1,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3208 3208
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах – на 24 год. 00 хв. 11 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 
зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведен-
ня. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загаль-
них зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законо-
давства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами та проектами рі-
шень Загальних зборів з питань порядку денного за місцем знахо-
дження Товариства (16600, Чернігівська область, місто Ніжин, прову-
лок Урожайний, 21, кабінет голови правління).

• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 
14:00;

• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рі-

шень: Лаврінець Г.В., телефон: (04631) 53691, адреса: 16600, Чернігів-
ська область, місто Ніжин, провулок Урожайний, 21.

Правління ПрАТ НТД «Іскра»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
НІЖИНСьКИй ТОРГОВИй ДІм «ІСКРА»

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства; 
затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

5. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2015 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РАЙ АГРО ХІМ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

10. Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РАЙ АГРО ХІМ», що створюється внаслідок реорганізації.

11. Про припинення повноважень Директора Товариства.
12. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙ АГРО ХІМ».
15. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і ану-

лювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
16. Про порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РАЙ АГРО ХІМ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок 
реорганізації.

17. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів, які ви-
магають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття загаль-
ними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до товариства з 
письмовою заявою.

18. Про порядок і умови здійснення перетворення.
19. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
20. Про затвердження плану перетворення.
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, за-
свідчених 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: 07300, 
Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57, в адмін-
будинку, кімната №1, по вівторкам і четвергам з 10-00 до 16-00 (перерва з 
13-00 до 14-00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «РАЙ АГРО ХІМ» Цубера 
Василь Юрійович.

Довідки за телефоном: /067/ 508-63-40.

Основні показники 
фінансово-господарської дiяльностi підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2015

Попере-
дній 2014

Усього активів 740,3 421,0
Основні засоби 329,2 155,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 15,3
Сумарна дебіторська заборгованість 15,8 18,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,1 29,4
Нерозподілений прибуток 52,8 -18,1
Власний капітал 471,4 378,8
Статутний капітал 272,4 272,4
Довгострокові зобов'язання 268,9 42,2
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) 52,8 -24,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1089616 1089616
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 3

Директор  цубера Василь Юрійович
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ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗбОРІВ АКцІОНЕРІВ
шАНОВНИй АКцІОНЕРЕ ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВИРОбНИчЕ Об’ЄДНАННЯ «КОНТІ»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«КОНТІ» (далі, Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 25112243, місцезнахо-
дження якого Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця Інтер-
національна, будинок 460, повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, для чого, у відповідності до приписів Статуту Товариства 
та діючого законодавства, повідомляє Вам наступну інформацію:

1.
Вид загальних зборів акціонерів річні Загальні збори акціонерів
Форма проведення загальних зборів 
акціонерів

шляхом засідання 

Дата проведення зборів «20» квітня 2016 року
Час початку проведення зборів 11 година 00 хвилин
Місце проведення зборів україна, Донецька область, місто 

Костянтинівка, 85114, вулиця Ін-
тернаціональна, будинок 460,  
2 поверх, кабінет директора 

2.
Дата обліку «09» березня 2016 року (на  

24 годину 00 хвилин)
Орган (особа), що ініціювала скликання 
загальних зборів акціонерів

На виконання вимог діючого 
законодавства україни про 
акціонерні товариства

Орган, що прийняв рішення про скликан-
ня зборів та затвердив порядок денний

Наглядова рада 

Дата прийняття рішення про скликання 
зборів

«04» березня 2016 року 

Реквізити документу про прийняття 
рішення про скликання зборів та 
затвердження порядку денного

протокол засідання Наглядо-
вої ради № 06/2016 від «04» 
березня 2016 року 

3.
Дата реєстрації акціонерів та/
чи їх представників

«20» квітня 2016 року

Час початку реєстрації в день 
реєстрації

10 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації в 
день реєстрації

10 година 45 хвилин

Місце проведення реєстрації україна, Донецька область, місто 
Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаці-
ональна, будинок 460

Склад Реєстраційної комісії: Сформований за рішенням Наглядової ради 
(протокол № 02/2015 від 20.01.2015 р.)

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

«14» квітня 2016 року (на 24 годину 
00 хвилин)

Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і 
їх представники. Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для акціонерів – фі-
зичних осіб 

Паспорт або інший документ, що може 
ідентифікувати акціонера

Для представників 
акціонерів – фізичних 
осіб

- Паспорт або інший документ, що може 
ідентифікувати особу
- Довіреність, складена та посвідчена у 
відповідності до вимог ст. 39 Закону україни 
«Про акціонерні товариства»

Для акціонерів - юри-
дичних осіб та їх 
представників

- Виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців, чинна на дату проведення зборів
- Документи, що посвідчують правомочність 
представника:
Паспорт представника або інший документ, 
що може ідентифікувати особу та документ 
про представництво Наприклад: Наказ про 
вступ на посаду Виконавчого органу, Прото-
кол (або його належним чином посвідчена 
копія або належним чином складений та по-
свідчений витяг з протоколу) про обрання 
Виконавчого органу, Довіреність на пред-
ставництво, відповідний Договір)

4.
Найменування органу (особи), що за-
твердив перелік питань порядку денно-
го, що виносяться на голосування

Наглядова рада

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та 
голосування загальними зборами акціонерів):

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ви-
конавчого органу, звіту Ревізора:
1.1. Розгляд звіту та висновку Наглядової Ради за підсумками роботи за 2015 
рік 
1.2. Розгляд звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2015 рік
1.3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік
1.4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
Виконавчого органу, звіту Ревізора.
3. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за на-
слідками 2015 року.
4. Розподіл прибутку (збитку) Товариства.
5. Про визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-
них зборах акціонерів.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової ре-
дакції в зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог за-
конодавства України, з урахуванням змін, які відбудуться 01.05.2016 р. в Законі 
України «Про акціонерні товариства». Вступ в силу нової редакції Статуту Това-
риства.
7. Про надання повноважень генеральному директору на підписання нової ре-
дакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи на здійснення 
реєстраційних дій по реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Про припинення дії положень про загальні збори, наглядову раду, виконав-
чий орган, ревізора Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничну сукупну вартість.
10. Про схвалення/укладання угод з АТ «Укрексімбанк»:
10.1. про схвалення всіх угод, які були укладені з АТ «Укрексімбанк», з ураху-
ванням всіх змін, які були внесені до них на дату загальних зборів акціонерів;
10.2. про затвердження змін/доповнень до діючих договорів з АТ «Укрексім-
банк»;
10.3. про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися з  
АТ «Укрексімбанк» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру право-
чинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. 
На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 03 грудня 2013 р. N 2826, зі змінами і доповненнями основні по-
казники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)* у 
звітному та попередньому періоді наступні:

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 2 907 809 3 652 409
Основні засоби 1 089 770 1 128 601
Довгострокові фінансові інвестиції 458 354 458 354
Запаси 115 006 150 890
Сумарна дебіторська заборгованість 491 152 433 935
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 221 22 176
Нерозподілений прибуток 1 000 553 923 767
Власний капітал 1 367 093 1 302 579
Статутний капітал 54 052 54 052
Довгострокові зобов'язання 879 802 31 284
Поточні зобов'язання 649 768 2 296 272
Чистий прибуток (збиток) 64 514 711 684
Середньорічна кількість акцій (шт.) х х
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

х х

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

х х

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2340 4481

6. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів 
акціонерів:
Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів («20» квітня 
2016 року) Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень із запропонованих до 
розгляду питань порядку денного за визначеним місцем, 
а в день проведення Загальних зборів акціонерів також у місці їх 
проведення. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОбНИчЕ Об’ЄДНАННЯ «КОНТІ»
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місце (конкретно 
визначені офісні 
приміщення, кімнати, інше 
місце за певною 
адресою) для ознайомлення 
акціонерів з матеріалами, 
з якими вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до Загальних 
зборів акціонерів

Україна, Донецька область, місто 
Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціо-
нальна, будинок 460, 2 поверх, кабінет 
директора у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю, крім святкових та неробочих 
днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, 
перерва з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. 
(050) 426-04-30.

Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з 
документами

Виконавчий орган - Генеральний директор 
та уповноважені ним особи, 
відповідальні за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами 
(Директор Департаменту 
правового регулювання та захисту 
інтелектуальної власності Дементьєв 
Вадим Анатолійович)

7. 

Порядок внесення пропозицій до порядку денного:
- Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів в період не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів акціоне-
ри мають право доповнити порядок денний іншими питаннями, іншими проек-
тами рішень.
- Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів в період не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів акціонери 
мають право надіслати інші пропозиції щодо обрання кандидатів для їх обрання 
під час вирішення питань щодо обрання/переобрання органів Товариства
- Будь-які пропозиції вносяться в письмовому вигляді із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів товариства
- У разі включення запропонованих змін, товариство повідомляє акціонерів у 
той же спосіб, що й дане повідомлення, в строк не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів.

Генеральний директор АТ «ВО «КОНТІ»  мішалов С.В.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКР-
СПЕцбуД», місцезнаходження: 39623, м. Кременчук, вул. Москов-
ська,  б.6, код за ЄДРПОУ 30566405, (надалі – Товариство) повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2016 р. 
об 11.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: м. Кременчук, вул. 
московська, б.6, зала засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників 
для участі у Зборах буде здійснюватися 18 квітня 2016 р. з 10.00 до 10.50 
год. за місцем проведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Зборах – 12 квітня 2016 р. Для участі у Зборах 
акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, визначення порядку 

проведення загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 

році.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
6. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
8. Внесення змін до Статуту Товариства щляхом викладення Статуту в 

новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року. Визначення особи, уповноваженої на 
підписання значних правочинів.

З документами, які стосуються проведення Зборів (в т.ч. з порядком ден-
ним), акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у ро-
бочі дні з понеділка по п’ятницю, з 09.00 до 12.00. Відповідальна особа – гол. 
бухгалтер Борзова Наталя Миколаївна. Телефон для довідок: (05366) 5-31-69.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  «укр-

спецбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній 

Усього активів 3697,6 3739,3
Основні засоби 981,5 1000,4
Довгострокові фінансові інвестиції 1600,3 1600,3
Запаси 9,6 27,6
Сумарна дебіторська заборгованість 1100,8 1104,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,4 6,8
Нерозподілений прибуток -13,5 -9,5
Власний капітал 2299,5 2299,5
Статутний капітал 548,7 548,7
Довгострокові зобов’язання та забезпечення - -
Поточні зобов’язання 862,9 900,6
Чистий прибуток (збиток) -4,0 -57,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 548651 548651
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 11

Наглядова Рада ПрАТ «укрспецбуд»

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОбРО-
буТ» (код за ЄДРПОУ 01275905; місцезнаходження: 76010, м. Івано-
Франківськ, вул. Бельведерська, 27) повідомляє, що чергові щорічні Загальні 
збори акціонерів ПАТ «Добробут» (надалі – Товариство) відбудуться 22 квітня 
2016 року об 11-00 год. за адресою: 76010, м. Івано-Франківськ, вул.  бель-
ведерська, 27, 2-й поверх, кабінет Генерального директора. Реєстрація 
учасників Загальних зборів проводитиметься з 10-30 год. до 11-00 год. у день 
та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 

2015 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
4. Про розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товари-

ства за 2015 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії То-

вариства за 2015 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
6. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2015 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товари-
ства за 2015 рік.

7. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2015 рік.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах акціонерів – станом на 24-00 год. 18.04.2016 р. Ознайоми-
тись з документами з питань порядку денного можна у робочі дні за місце-
знаходженням Товариства. Посадова особа, відповідальна за 

ознайомлення акціонерів з документами – Лозан Марія Миколаївна. Кон-
тактний телефон: (03422) 46009, 0975139062. Для реєстрації акціонери 
ПАТ «Добробут» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (пас-
порт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, 
тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відпо-
відності до вимог чинного законодавства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
2015 р. 2014 р.

Усього активів 1181,5 1281,1
Основні засоби 1223,5 1221,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4,4 4,5
Сумарна дебіторська заборгованість 51,0 53,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 1,8
Нерозподілений прибуток -553,5 -399,5
Власний капітал 1058,0 1212,0
Статутний капітал 430,5 430,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 123,5 69,1
Чистий прибуток (збиток) -154,0 -122,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1722000 1722000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 13

Наглядова рада ПАТ «Добробут»
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шАНОВНИй АКцІОНЕР!
ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОбуХІВ-

СьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО 13238», 
код за ЄДРПОУ: 05538796, місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обу-
хів, вул. Будьонного, 33, повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів від-
будуться 14 квітня 2016 року, початок об 11 год. 00 хв. за адресою: 08700, 
Київська обл., м. Обухів, вул. будьонного, 33, кабінет директора.

Порядок денний (перелік питань, що вносяться на голосування):
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її 

повноважень та обрання персонального складу.
2. Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та 

основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 рік.

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

4. Звіт 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 зві-
ту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річ-
ної 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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 
новій редакції, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні то-
вариства».

8. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються 
в процесі господарської діяльності Товариства.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2016 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 
2015 р.

Попере-
дній 

2014  р.
Усього активів 9979 4737
Основні засоби 9216 4146
Довгострокові фінансові інвестиції 105 105
Запаси 71 51
Сумарна дебіторська заборгованість 412 349
Грошові кошти та їх еквіваленти 172 79
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 5255 865
Статутний капітал 839 839
Довгострокові зобов’язання 3565 1500
Поточні зобов’язання 1159 2372
Чистий прибуток (збиток) -302 -540
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3357996 3357996
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

17 19

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів – 08.04.2016 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год. 00 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 посвід-
чує особу; для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що по-
свідчує 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 
денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 08700, Ки-
ївська обл., м. Обухів, вул. Будьонного, 33, другий поверх, кабінет дирек-
тора, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведен-
ня загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Кириченко Галина Яківна.

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: 08700, Київська обл., 
м. Обухів, вул. Будьонного, 33.

Довідки за тел.: (045) 492-74-08, (04572) 5-65-67.
Наглядова рада Директор

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄВРОПЕйСьКА СТРАХОВА КОмПАНІЯ»

«11» квітня 2016 р. з 9.30 до 10.30 за адресою фактичного розміщення 
Товариства: м. Київ, вул. Постова, буд. 56 відбудуться річні загальні збори 
акціонерів. Реєстрація акціонерів проводиться з 9.00 до 9.30. Питання по-
рядку денного: 1. Затвердження звіту Наглядової ради про результати ді-
яльності Товариства за 2015 рік. 2. Затвердження звіту Правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 
3. Затвердження звіту та висновки Ревізійної комісії про результати діяль-
ності Товариства за 2015 рік. 4. Затвердження річного фінансового звіту та 
балансу Товариства за 2015 рік. 5. Затвердження Положення «Про облікову 
політику». 7. Затвердження Положення «Управління ризиками». 

З матеріалами акціонери зможуть ознайомитись на сайті Товариства 
(http://www.at-esk.com), або безпосередньо у робочі дні за адресою фак-
тичного розміщення Товариства з 9.00 до 18.00, т.р. (044) 480-59-55.

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

Найменування показника Період
звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 57629 77769
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16120 15796
Довгострокові фінансові інвестиції 177 20132
Запаси 153 159
Сумарна дебіторська заборгованість 105 508
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 210
Нерозподілений прибуток (не покритий збитком) -23727 -3760
Власний капітал 56629 76596
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов’язання 108 327
Поточні зобов’язання 892 846
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків 

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПубЛІчНЕ АКцІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД мОЛОчНОї 
КИСЛОТИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382119
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ вул. Фрунзе 53
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 417 37 46, 044 417 37 46
5. Електронна поштова адреса: zmk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://zmk.pat.ua/admin/
emitents/reports/special/view

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 
ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про призначення прийнято Головою правління 

09.03.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі На-
казу від 09.03.2016р. №11. Посадова особа Гуйван Тетяна Василівна 
(не надала згоду на розкриття паспортних даних), призначена на ва-
кантну посаду Головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: безстроково (до моменту звільнен-
ня з посади). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: інспектор з кадрів, член Правління ПАТ «Завод молочної кисло-
ти». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Голова правління  Левицький Олександр Петрович
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Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерного товариства, які скликаються з ініціативи наглядової ради

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОм-
бІНАТ «ТЕПЛИчНИй» (код ЄДРПОУ 05528361, надалі – Това-
риство), місцезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, 
Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2, повідомляє про 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться «19» квітня 2016 р. о 12.00 за адресою: україна, 07443, Київ-
ська область, броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, 
буд.  2 (приміщення адмінбудинку, актовий зал - кабінет №1).

Реєстрація акціонерів (учасників) проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год.  
45 хв. у день та за місцем проведення чергових річних загальних зборах акціо-
нерів. Для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів необхідно мати: 
акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих річних загальних зборах акціонерів – «13» квітня 2016 року станом на 
24 годину.

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

1. Обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення черго-
вих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Правління.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Това-

риства за 2015 рік.
7. Затвердження рішень Наглядової ради за 2015 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

Товариством в 2016 році.
9. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством 

протягом 2015 року.
10. Відкликання (припинення повноважень) Голови Правління.
11. Обрання Голови Правління затвердження умов трудового дого-

вору (контракту), що укладатиметься з Головою Правління, встанов-
лення розміру винагороди, який визначається умовами договору 
(контракту).

12. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядо-
вої ради Товариства.

13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

14. Відкликання (припинення повноважень) членів ревізійної комісії То-
вариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Реві-
зійної комісії Товариства. Встановлення розміру їх винагороди та обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії Товариства.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 415795 324576
Основні засоби 186072 196923
Довгострокові фінансові інвестиції 22683 22753
Запаси 55041 31393
Сумарна дебіторська заборгованість 60128 38039
Грошові кошти та їх еквіваленти 91515 35444
Нерозподілений прибуток 382798 296227
Власний капітал 394984 308413
Статутний капітал 12186 12186
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 20811 16163
Чистий прибуток (збиток) 86571 31660
Середньорічна кількість акцій (шт.) 48743488 48743488
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) 698 693

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного чергових річних загальних зборів, 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 загальних 
зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання по-
відомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адре-
сою: Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, 
вул. Теплична, буд. 2 (приміщення адмінбудинку), з 11 год. 30 хв. до 12 год. 
00  хв. кожного четверга, а в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Товариства І.І. Іщенко. 
Довідки за тел.: (04594) 79-114, 78-128.

Наглядова рада ПАТ «КОмбІНАТ «ТЕПЛИчНИй»

шАНОВНИй АКцІОНЕР!
Чергові загальні збори акціонерів ПубЛІчНОГО АКцІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» (далі за текстом – Товари-
ство), відбудуться «21 » квітня 2016 р. о 15 год. 00 хв. за адресою: украї-
на, місто Одеса, вул. Одарія, 1, 4-ий поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у за-
гальних зборах буде здійснюватися «21» квітня 2016 р. з 14.00 до 14.50 за 
адресою проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати паспорт, а 
представникам – також доручення. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства – «15» квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік, основні напрямки діяльності на 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2015 рік та висновок 

щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річних звіту та балансу, розподіл прибутку та збит-

ків Товариства за 2015 рік .
6. Про попереднє схвалення правочинів на закупівлю, реалізацію та 

транспортування (розподіл) природного газу.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись із матеріалами, необхідними їм 

під час підготовки до загальних зборів, у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: 
м. Одеса, вул. Одарія, 1, каб. № 412. Телефон для довідок: (048) 705-36-96.

Пропозиції щодо внесення акціонерами змін до порядку денного при-
ймаються письмово із зазначенням повних реквізитів акціонера за адре-
сою: 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1, каб. № 412. відповідальна особа – 

корпоративний секретар ПАТ «Одесагаз» Шешуріхіна І. Г.
Увага! Прохання уточнити паспортні дані до дати проведення загальних 

зборів акціонерів Товариства у зберігача ТОВ ПРДТ «ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» за 
адресою: м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2 , тел.: (0482) 34-21-26.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Одесагаз» за 2014-2015 р.р. 

(тис.грн)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 1824097 1713112
Основні засоби 1170037 1440216
Довгострокові фінансові інвестиції 17368 17368
Запаси 20060 34354
Сумарна дебіторська заборгованість 142895 193253
Грошові кошти та їх еквіваленти 26457 26457
Нерозподілений прибуток -26425 -71869
Власний капітал 1134872 1065751
Статутний капітал 66589 66589
Довгострокові зобов'язання 165870 247339
Поточні зобов'язання 350683 378555
Чистий прибуток (збиток) -128 -42610
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2317760 2317760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2355 2945

Наглядова рада
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До відома акціонерів  

АТ «СК «ТАС» (приватне)
Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ТАС» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 30929821, місцезна-
ходження м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про скликання річних 
(чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2016 року 
о 10.00 год. 00 хв., що відбудуться за адресою: м. Київ, вул. шота Рус-
тавелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
(чергових) Загальних зборах: з 9.00 год., 00 хв. до 10.00 год. 00 хв. 15  квіт-
ня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, 
кімн. 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них (чергових) Загальних зборах визначається станом на 24 годину за 
три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме, станом на 
24  годину 11 квітня 2016 року). 

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

1. Про затвердження річного звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження річного звіту Правління.
3. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії.
4. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
6. Про збільшення розмірів страхових сум та розмірів страхових виплат 

на суми (бонуси), за результатами отриманого інвестиційного доходу від 
розміщення коштів резервів із страхування життя у 2015 році.

7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження Статуту в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Загальних зборів 

Товариства шляхом затвердження в новій редакції.
11. Про внесення змін та доповнень до Положення «Про Наглядову 

Раду Товариства» шляхом затвердження в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення «Про Правління То-

вариства» шляхом затвердження в новій редакції.
13. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, а саме – 

договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу 
цінних паперів, вартість по яких складатиме від 25 до 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які укладати-
муться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протя-
гом року.

14. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, а саме – 
договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу 
цінних паперів, вартість по яких складатиме від 50 відсотків вартості акти-
вів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які укладатимуть-
ся Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом 
року із визначенням граничної межі таких правочинів.

15. Про затвердження (схвалення) укладених значних правочинів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до річних (чергових) Загальних 
зборів: кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2, кожного робочого дня з 09.00 
до 18.00 години та в день проведення загальних зборів у місці їх прове-
дення. Телефон для довідок: (044) 507-07-09. Відповідальний за ознайом-
лення акціонерів з документами Голова Правління Товариства Власенко 
Андрій Леонідович. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

усього активів 1 415 242 1 044 738
Основні засоби 69 692 58 261
Довгострокові фінансові інвестиції 254 062 199 707
Запаси 487 488
Сумарна дебіторська заборгованість 18 182 18 132
Грошові кошти та їх еквіваленти 156 267 157 752
Нерозподілений прибуток 57 497 -1 830
Власний капітал 130 925 102 271
Статутний капітал 46 306 46 306
Довгострокові зобов'язання 1 243 049 909 730
Поточні зобов'язання 41 268 32 737
Чистий прибуток (збиток) 12 569 13 909
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 476 8 476
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 98 111

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів до-
датково довіреність, оформлену відповідно до законодавства.

Голова Правління
АТ «СК «ТАС» (приватне)  А.Л. Власенко

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ бАНК»
(79019, м. Львів, вул. Газова, 17)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів
відбудуться 18.04.2016р. о 16.00 год. за

адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх
з наступним порядком денним:

Порядок денний:
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ОКСІ бАНК» шляхом 

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вар-
тості за рахунок додаткових внесків.

3. Про приватне розміщення акцій ПАТ «ОКСІ бАНК», затвердження 
рішення про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

4. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб бан-
ку щодо прийняття рішень, пов’язаних з випуском та розміщенням 
акцій банку.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборів акці-
онерів Банку буде проводитись з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. у примі-
щенні Банку за адресою : Україна, м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх, біля 
кімнати для проведення засідань в день проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Банку.

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

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

особу – для керівника юридичної особи, що являється акціонером Банку.
Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 

ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не 
має права брати участі у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах акціонерів складатиметься станом на 24 годину 12.04.2016р. 

З документами, пов’язаними з порядком денним позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 
9.00 год. до 18.00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, 
м. Львів, вул. Газова,17. Відповідальна особа за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами - Корпоративний секретар.

За інформацією звертатись за т. 23-23-708
Голова Правління Романюк А. В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 10.03.2016р.

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Миколаївська теплоелектроцентраль»

1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30083966
1.3 Місцезнаходження емітента: 54020, Миколаїв, Каботажний спуск, 18
1.4 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0512) 36-20-40
1.5 Електронна поштова адреса емітента: kanc@ntec.mk.ua
1.6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ntec.mk.ua

1.7 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

2.1 Змiни вiдбулися згiдно Наказу Фонду державного майна України 
№466 вiд 04.03.2016 р.: Припинити повноваження т.в.о. голови правлiння 
Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» 
Матвiюка Олександра Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) 09 березня 2016 року. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Особа на данiй посадi перебувала з 21 квiтня 2015 року.

2.2 Змiни вiдбулися згiдно Наказу Фонду державного майна України 

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мИКОЛАїВСьКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОцЕНТРАЛь»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 11 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

40

№466 вiд 04.03.2016р.: Призначити Головою правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Матвiюка 
Олександра Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) з 09 березня 2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: технiчний 
директор ТОВ  «Авантi-Девелопмент», технiчний директор ТОВ «СГС 
Плюс», директор технiчний у сферi тепло- та електрогенерацiї ТОВ «ДВ на-

фтогазовидобувна компанiя», радник генерального директора ТОВ «Кон-
турглобал Солушне Україна», начальник вiддiлу пiдготовки виробництва 
ПНВП «Синопс».

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

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

Голова правління  О.м. матвіюк

1. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ 23
2. ПРАТ АГРО-СОЮЗ 11
3. ПРАТ АГРО-СОЮЗ 12
4. ПАТ АТМАШБУД 22
5. ПАТ АТП-16351 21
6. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-

ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ
19

7. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» 35
8. ПАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ «АГРОС» 23
9. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 24
10. ПАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 17
11. ПАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 13
12. ПАТ ДОБРОБУТ 36
13. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД 19
14. ПАТ ЕЛІТА 18
15. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 37
16. ПАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 7
17. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1 21
18. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1 26
19. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 16
20. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 37
21. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 22
22. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 25
23. ПРАТ ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ 18
24. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 8
25. ЗАТ ІНФУЗІЯ 17
26. ПАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 22
27. ПРАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 24
28. ПАТ КАЛИНА 10
29. ПРАТ КИЇВСТАР 12
30. ПАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1
14

31. ПАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1

15

32. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«МІСЬКБУДПРОЕКТ»

27

33. ПАТ КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

5

34. ПАТ КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» 38
35. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 4
36. ПРАТ КРЕМІНЬ 25
37. ПАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 28
38. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 30
39. ПРАТ МИКОЛАЇВОБЛАГРОТЕХ 27
40. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 39
41. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 

КРУП І КОМБІКОРМІВ
9

42. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 32
43. ПРАТ МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ № 87 

«АНТИСЕПТИК»
31

44. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕРНОТРАНС 20
45. ПАТ МОЛНІЯ 32
46. ПАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 6
47. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІСКРА» 34
48. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 29
49. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 5
50. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13238
37

51. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 14
52. ПАТ ОДЕСАГАЗ 38
53. ПАТ ОКСІ БАНК 39
54. ПРАТ ОСТЕК 28
55. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 30
56. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 167 32
57. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54 10
58. ПРАТ ПІВДЕНБУДТРАНС 27
59. ПАТ ПЛЕМСЕРВІС 9
60. ПРАТ ПМК-156 3
61. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 11
62. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 

ЗАВОД
15

63. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
«КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ»

26

64. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 33
65. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 31
66. ПРАТ РОКС 19
67. ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 10
68. АТ СК «ТАС» (ПРИВАТНЕ) 39
69. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 31
70. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 29
71. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 24
72. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» 33
73. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 4
74. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«СТРІТЕКС»
3

75. ПАТ СУЛА АГРО 6
76. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 21
77. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 

КОМПАНІЯ
13

78. ПРАТ УКРНАФТОПРОМ 7
79. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 36
80. ПАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 8
81. ПАТ ЦЮРУПИНСЬК-АВТОТРАНС 20
82. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 12
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За мов лен ня № 16057
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
10.03.2016 р. 
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