
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«24» березня 2016  м. Київ  №333

Щодо видачі ліцензії на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної 
установи, ТОВ  «ПОРТО 
ДЕЛ МАРК»

За підсумками розгляду заяви та документів, пода-
них заявником до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної установи, відповідно до По-
рядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих 
видів професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, ви-
дачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.05.2013 № 817 (зі змінами), зареєстрова-

них в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№  854/23386, 

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

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ПОРТО ДЕЛ МАРК» (49000, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Столєтова, бу-
динок 21-К; код за ЄДРПОУ 39554445) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяль-
ності депозитарної установи.

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 333 від 24.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 334 від 24.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 335 від 24.03.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№59 (2313) 28.03.2016 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«24» березня 2016р.  м. Київ  №334

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ТОВ  «ДЖЕРЕЛО» ЛТД, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи 
14343896

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупи-
нення дії та анулювання ліцензій на окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі зміна-
ми), Національна комісія з цінних паперів та фондово-
го ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме, андеррайтингу серії АЕ 
№  286843 від 08.04.2014, видану на підставі рішення 
Комісії від 25.08.2011 №819, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД (04119, 
м.  Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. «А», ідентифікацій-
ний код юридичної особи 14343896), відповідно до під-
пункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви 
про анулювання ліцензій.

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«24» березня 2016  м. Київ  №335 

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження окремих 
видів професійної діяль-
ності на фондовому ринку 
ПАТ «АВАНТ-БАНК», код за 
ЄДРПОУ 36406512

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрова-
ного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№  862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комі-
сія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№294621 від 17.12.2014; дилерської діяльності серії АЕ 
№294622 від 17.12.2014, андеррайтингу серії АЕ 
№294623 від 17.12.2014, видані на підставі рішення Ко-
місії від 09.12.2014 №1672, ліцензія на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитар-
ної діяльності, а саме депозитарної діяльності депози-
тарної установи серії АЕ № 286617 від 10.10.2013, ви-
дану на підставі рішення Комісії від 10.10.2013 №2309 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ БАНКУ 
«АВАНТ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 36406512; місцезнахо-
дження: 03110, м. Київ, вулиця Івана Клименка, буди-
нок  23), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV По-
рядку та згідно з постановою Правління Національного 
банку України від 25.02.2016 №109 про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АВАНТ-БАНК».

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та де-
партаменту регулювання депозитарної та клірингової ді-
яльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 24 березня 2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ «ПОРТО ДЕЛ МАРК»

рішення 
прийнято 

2. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД, ідентифікаційний код юридичної особи 14343896 (андеррайтинг)

рішення 
прийнято

3. Щодо анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому 
ринку ПАТ «АВАНТ-БАНК» код за ЄДРПОУ 36406512 (брокерська діяльність, дилерська діяльність, 
андеррайтинг)

рішення 
прийнято

4. Про погодження проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку 
доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з 
провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та інструкції 
з унесення інформації до такого переліку»

рішення 
прийнято
без заува-

жень
5. Про погодження проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку 
повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального прова-
дження та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»

рішення 
прийнято
без заува-

жень
6. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 336 (Щодо затвердження Положення Консультаційної 
ради з питань бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів при Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку»)

рішення 
прийнято

7. Щодо Консультаційної ради з питань фінансової звітності та аудиту при Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку

рішення 
прийнято

8. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

рішення 
прийнято

9. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства Акціонерно-комерційного банку «Львів»

рішення 
прийнято

10. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна»

рішення 
прийнято

11. Інформація про підсумки роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
сфері правозастосування за 2015 рік

до відома

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, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015  
№ 1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ПрАТ «Нео 
Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, м.Київ, Кловський 
Узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску об-
лігацій серії АО у зв’язку з достроковим погашенням обліга-
цій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео 
Віта» серії АО. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Нео Віта» серії АО від 20.04.2015 № 37/2/2015, ви-
дане 23.06.2015 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 69-КФ-С–О від 24 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 
№  1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ПрАТ «Нео 
Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, м. Київ, Кловський 
Узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску об-
лігацій серії АР у зв’язку з достроковим погашенням обліга-
цій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео 
Віта» серії АР. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Нео Віта» серії АР від 20.04.2015 № 38/2/2015,  
видане 26.08.2015 Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 68-КФ-С–О від 24 березня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення па-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 28 березня 2016 р. 

4

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

йового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.12.2013 за № 2128/24660 (із змінами), та наданих 
документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Українське інвестиційне 
товариство»: 04080, м. Київ, вулиця Фрунзе, буд. 118/2, іден-
тифікаційний код юридичної особи: 32668390, на скасуван-
ня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового 
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного 
фонду «Київська нерухомість» у зв’язку з його ліквідацією, 
скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
Пайового закритого недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду «Київська нерухомість» Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Українське інвестиційне товариство» 
на загальну суму 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень у 
кількості 10 000 (десять тисяч) штук номінальною вартістю 
50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень. Скасовано реєстрацію 
прос пекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового закри-
того недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду 
«Київська нерухомість» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Українське ін-
вестиційне товариство», що зареєстрований 21.06.2005 
року Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвес-
тиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікова-
ного венчурного інвестиційного фонду «Київська нерухо-
мість» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 
з управління активами «Українське інвестиційне товари-
ство» від 21.06.2005 року № 162, що видане Державною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоряджен-
ня №  0238–СІ від 22 березня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення па-
йового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11.2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.12.2013 за № 2128/24660 (із змінами), та наданих 
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»: 03150, м. Київ, ву-
лиця Предславинська, буд. 11-А, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 37641656, на скасування реєстрації випуску 
інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого 
венчурного пайового інвестиційного фонду «Поступ Капітал 
Інвестмент» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстра-
цію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недивер-
сифікованого венчурного пайового інвестиційного фон-
ду «Поступ Капітал Інвестмент» ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» на загальну суму 10 000 000 (десять мільйо-
нів) гривень у кількості 10 000 (десять тисяч) штук номіналь-
ною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано 
реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів за-
критого недиверсифікованого венчурного пайового інвести-

ційного фонду «Поступ Капітал Інвестмент» ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕ-
ДЖМЕНТ», що зареєстрований 26.12.2011 року Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано 
свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифіка-
тів закритого недиверсифікованого венчурного пайового ін-
вестиційного фонду «Поступ Капітал Інвестмент» ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» від 11.04.2013 року № 00335, що видане На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку – 
розпорядження № 0240–СІ від 22 березня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення па-
йового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.12.2013 за № 2128/24660 (із змінами), та наданих 
документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»: 
04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, буд. 5-Б, ідентифі-
каційний код юридичної особи: 33835307, на скасування ре-
єстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвес-
тиційного фонду «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ» 
диве р си фікованого виду відкритого типу, що є правонаступ-
ником пайового інвестиційного фонду «СЕБ фонд грошовий 
ринок» диверсифікованого виду відкритого типу, у зв’язку з 
його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвестицій-
них сертифікатів Пайового інвестиційного фонду «ФІДО 
ФОНД ОБЛІГАЦІйНИй» диверсифікованого виду від-
критого типу Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТ-
МЕНТС» на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень у кількості 100 000 (сто тисяч) штук номінальною 
вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію 
проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвес-
тиційного фонду «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ» диверсифі-
кованого виду відкритого типу Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Компанія з управління активами «ФІДО 
ІНВЕСТМЕНТС», що зареєстрований 26.01.2007 року Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Ану-
ловано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сер-
тифікатів пайового інвестиційного фонду «ФІДО ФОНД 
ОБЛІГАЦІЙНИЙ» диверсифікованого виду відкритого типу 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» від 05.04.2013 
року № 00329, що видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку – розпорядження № 0239–СІ 
від 22 березня 2016 року.

25.03.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Шановний акціонер 

ПАТ «ПІВНІЧТРАНС» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Північтранс», код за ЄДРПОУ 
05523553, місцезнаходження: 65025, м. Одеса, 21 км Старокиївської до-
роги (далі - Товариство), які відбудуться 28 квітня 2016 року о 10.00 за 
адресою: 65025, м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, 2 поверх, клас без-
пеки дорожнього руху (кім. № 92). Реєстрація учасників загальних збо-
рів з 9.00 до 9.50 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 пред-
ставника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного 
законодавства України. 

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

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - гос-

подарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу То-

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

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

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

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

вій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстра-
ції статуту Товариства у новій редакції.

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

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, 
та надання відповідних повноважень.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради та Ревізійної комісії Товариства.

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

них зборах — станом на 24 годину 22 квітня 2016 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товари-
ства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про про-
ведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 
65025, м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, 3 поверх, приймальна 
(кім.  № 125). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами —директор Савченко Юрій Олександрович. Довідки за телефо-
ном 750-38-38.

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 201605 202453
Основні засоби 110479 108423
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3885 2986
Сумарна дебіторська заборгованість 8057 90861
Грошові кошти та еквіваленти 2540 183
Нерозподілений прибуток (36745) 2843
Власний капітал (30170) 9436
Статутний капітал 3908 3908
Довгострокові зобов’язання 135267 99383
Поточні зобов’язання 96508 93634
Чистий прибуток (збиток) (39588) 76
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15632000 15632000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду 
( осіб)

1859 2050

Виконавчий орган Товариства

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад київ-

ський славістичний університет» (надалі – Товариство) повідомляє, про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбу-
дуться 27 квітня 2016 року о 11.00  годині за адресою: 04211, місто 
Київ, вул. Мате Залки, 10г, ІІ поверх, кімната 2-2. Реєстрація акціонерів 
з 10.00 год. до 10.45 год.  Призначити дату складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 
24.00 годину 21 квітня 2016 року.

Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу 
(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИй
1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря загаль-

них зборів акціонерів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
3. Звіт наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт керівництва про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з 

урахуванням вимог передбачених законодавством.
8. Затвердження кошторису Товариства на 2016-2017 навчальний 

рік.
9. Про зміну назви посади керівника Товариства з директор (ректор) 

на ректор.
11. Про призначення керівника Товариства (з урахуванням змін назви 

посади); щодо процедури призначення керівника Товариства.
12. Про зміну компетенції органів управління Товариства.
13. Про внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в 

новій редакції та затвердження статуту Товариства в новій редакції.

14. Про припинення повноважень члена наглядової ради Товари-
ства. 

15. Про обрання члена наглядової ради Товариства. 
16. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товари-

ства.
17. Про підрозділу Товариства та призначення його керівника.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загаль-
них зборів за адресою 04211, місто Київ, вул. Мате Залки, 10г, І по-
верх, кімната № 1-14 до дати проведення загальних зборів – у робочі 
дні з 09.30 год. до 16.30 год. (перерва з 13.00 год. до 14.00 год.). Від-
повідальна особа – Стрілецький Сергій Анатолійович. Телефон для 
довідок: 464-82-77. У день проведення загальних зборів акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів – за міс-
цем їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства (тис. грн. 2014/2015рр.)

Усього активів: 15310/15406
Основні засоби: 18664/17636
Довгострокові фінансові інвестиції: 125/125
Запаси: 86/85
Сумарна дебіторська заборгованість: 3685/4623
Грошові кошти та їх еквіваленти: 127/549
Нерозподілений прибуток: 9999/9812
Власний капітал: 2425/2425
Статутний капітал: 345/345
Довгострокові зобов’язання: 2/2
Поточні зобов’язання: 2539/2822
Чистий прибуток (збиток): -1345/43
Середньорічна кількість акцій (шт.): 4600/4600
Кількість власних акцій, викуплених (шт.): 0/0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій:0/0
Чисельність працівників (осіб): 69/48

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИЩИй НАВЧАЛЬНИй ЗАКЛАД КИЇВСЬКИй СЛАВІСТИЧНИй УНІВЕРСИТЕТ»

03680, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9; код ЄДРПОУ 24376833
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Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
код ЄДРПОУ 31802573

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕР-
ГОРЕСУРСИ» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів то-
вариства, що відбудуться 29 квітня 2016 року о 15-00 годині за адресою: 
53201, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубни-
ків,  56, каб. 27

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-

рів Товариства. 
3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінан-

сово – господарської діяльності в 2015 році.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 

2015 році.
5. Про затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства про 

роботу за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про затвердження порядку розподілення прибутку за підсумками ро-

боти у 2015 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну і по-
рядку виплати дивідендів.

8. Про відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
13. Про внесення змін та доповнень до Положень Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення. 
15. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересо-

ваність. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Това-

риства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення зборів, а саме на 24 годину «25» квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здій-
снюватись за місцем проведення зборів «29» квітня 2016 року з 14 години 
00 хвилин до 14 години 45 хвилин.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам  – 
документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує 

пов новаження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).
Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-

митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам пові-
домлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні з 
понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська 
область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, приймальна Голови правління.

В день проведення загальних зборів «29» квітня 2016 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місті 
проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при 
пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або представником акці-
онера – при пред’явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чин-
ного законодавства, а також документа, що посвідчує особу (паспорт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Головний бухгалтер Зуєв Олексій Дмитрович, тел. (0566) 69-13-10.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (0566) 69-10-45. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЕНЕР-

ГОРЕСУРСИ» (тис. грн.)

 Найменування показника
Період

Звітний 
2015

Попередній 
2014

Усього активів 71092,0 74022,0
Основні засоби 48704,0 55692,0
Довгострокові фінансові інвестиції 752,0 1249,0
Запаси 1935,0 1607,0
Сумарна дебіторська заборгованість 17357,0 13519,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 704,0 922,0
Нерозподілений прибуток 3153,0 2140,0
Власний капітал 62610,0 59797,0
Статутний капітал 46152,0 46152,0
Довгострокові зобов`язання 50,0 1453,0
Поточні зобов`язання 7102,0 11693,0
Чистий прибуток (збиток) 2593,0 1090,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46152,0 46152,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 287 318

Наглядова рада ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН», 
20080515, 03057, м.Київ, 
вул.Дегтярівська, 33-Б, 2 під’їзд, 0 800 305 800

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

22.03.2016

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

http://www.etalon.ua/about/financial_outcome/
reporting/

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

До відома громадськості
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМА - 

НЕТ, УКРАЇНА» повідомляє, що 28 квітня 2016 року з 14.00 до 17.00 
за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 45 відбудуться загальні збори 
акціонерів.

Порядок денний:
1. Звіт Виконавчого органу перед акціонерами Товариства за 2015 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
3. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства.
4. Обрання Ревізора.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1286 1109
Основні засоби 228 279
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 933 762

Сумарна дебіторська заборгованість 57 17
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 45
Нерозподілений прибуток (збиток) (776) (782)
Власний капітал - -
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1664 1494
Чистий прибуток (збиток) 129 (266)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 10
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 22

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу акціо-
нера, а для представників акціонера – документ, що посвідчує особу, та 
доручення на право участі.

Виконавчий орган Товариства
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Шановний акціонер 

ПАТ «БАП» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТО-
БУСНИЙ ПАРК», код за ЄДРПОУ 05538721, місцезнаходження: 09109, 
Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18 (далі - Товариство), 
які відбудуться 29 квітня 2016 року о 12.00 за адресою: 09109, Київська 
область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, 4 поверх, актова зала 
№ 411. Реєстрація учасників загальних зборів з 11.00 до 11.50 у день та за 
місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товари-
ства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), 
представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та доку-
мент, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних 
зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. 

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

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - гос-

подарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 

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

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

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

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

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

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

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

12. Про надання дозволу на відчудження транспортних засобів ЛАЗ в 
кількості 3 (три) одиниці.

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

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

гальних зборах — станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товари-
ства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18, 
каб. № 307. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — директор Акопджанян Роман Драстаматович Довідки за теле-
фоном (04563) 6-54-12
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

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

34141
31450

-
125

2493
56

16598
26132
9534
2675
5333
(-558)

38136192
-
-

278

35447
30758

-
119

4022
538

17156
26690
9534

-
8757

(-1325)
38136192

-
-
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Директор Товариства

Шановний акціонер 

ПАТ «ТДМ» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕР-
КУРІЙ», код за ЄДРПОУ 01553348, місцезнаходження: Україна, 
65028, Одеська область, м.Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5 
(далі - Товариство), які відбудуться 29 квітня 2016 року о 13.00 за 
адресою: м.Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5, кімната № 1 
(приймальна).

Реєстрація учасників загальних зборів з 12.00 до 12.50 у день та за 
місцем проведення загальних зборів.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 25 квітня 2016 року. 

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

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - 

господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 

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

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

звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

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

новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної ре-
єстрації статуту Товариства у новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, По-
ложення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Това-
риства шляхом викладення їх у новій редакції.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів за адресою: м.Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5, кімната 
№ 1 (приймальна).

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  — генеральний директор Товариства Грінчук Микола Семенович. 
Довідки за телефоном (048)7229324.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

(тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
2015 рік

Попередній 
2014 рік

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)
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
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

540,2
417,7

0
0

1,1
12,3

-55,7
470,7
30,6

0
69,5
1,5

17480

0

0

8

488.0
452.7

0
0
0

0.0

-81.7
469.2
30.6

0
18.8
-57.2
17480

0

0.0

8
Генеральний директор Товариства
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

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

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА 
ФАБРИКА»

2.Код за ЄДРПОУ: 00310924
3.Місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, прос-

пект Полтавський, 2-А
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-97-35 79-97-31
5.Електронна поштова адреса: oao-ktf@yandex.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.trik.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кременчуцька трикотажна 
фабрика» (протокол від 24.03.16 р.):

1. У зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:
- припинено повноваження: Голови Правління Вернер Марiї Йосипiвни, 

паспорт КО 708087 Крюкiвським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
17.07.07 р. На посаді перебувала з 31.03.11 р. по 24.03.16 р. Розмір пакета 
акцій ПАТ «КТФ» - 4 502 769 акцій на загальну суму 1 125 692,25 грн., що 
становить 33,284% в статутному капіталі емітента;

членів Правління: Брюхань Юрія Васильовича, паспорт МК 355654 Вов-
чанським РВ УМВС України в Харківській обл. 07.02.97 р. На посаді пере-
бував з 31.03.11 р. по 24.03.16 р. 

Винниченко Анатолія Івановича, паспорт КО 022557 Автозаводським 
РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 22.02.2000 р. На посаді перебу-
вав з 31.03.11 р. по 24.03.16 р. 

Костик Таміли Павлівни, паспорт КО 112772 Автозаводським РВ КМУ 
УМВС України в Полтавській обл. 02.06.2000 р. На посаді перебувала з 
31.03.11 р. по 24.03.16 р. Всі члени Правління акціями Товариства не воло-
діють.

2. Обрано строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів):

Головою Правління Вернер Марiю Йосипiвну, паспорт КО 708087 
Крюкiвським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 17.07.07 р. Протя-
гом останніх 5 років займала наступні посади: з 26.04.07 р. Голова Правлін-
ня ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»). Розмір пакета акцій ПАТ «КТФ» - 4 502 769 ак-
цій на загальну суму 1 125 692,25 грн., що становить 33,284% в статутному 
капіталі емітента;

членами Правління: Брюхань Юрія Васильовича, паспорт МК 355654 
Вовчанським РВ УМВС України в Харківській обл. 07.02.97 р. Протягом 
останніх 5 років займав наступні посади на ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»): з 

03.02.09 р. технічний керівник; з 31.03.11 р. член Правління ВАТ «КТФ» 
(ПАТ «КТФ»);

Винниченко Анатолія Івановича, паспорт КО 022557 Автозаводським 
РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 22.02.00 р. Протягом останніх 
5  років займав наступні посади на ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»): з 05.09.05 р. 
головний енергетик; з 31.03.11 р. член Правління;

Костик Тамілу Павлівну, паспорт КО 112772 Автозаводським РВ КМУ 
УМВС України в Полтавській обл. 02.06.00 р. Протягом останніх 5 років зай-
мала наступні посади на ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»): з 03.07.07 р. головний 
бухгалтер; з 31.03.11 р. член Правління. Всі члени Правління акціями Това-
риства не володіють.

3. Обрано членами Ревізійної комісії: Калачанову Світлану Аркадіївну, 
паспорт КО 299101 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській 
обл. 13.12.01 р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади на 
ВАТ  «КТФ» (ПАТ «КТФ»): з 27.04.07 р. по 01.01.15 р. начальник відділу 
маркетингу, з 01.01.15 р. начальник відділу охорони; з 31.03.11 р. Голова 
Ревізійної комісії ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»). Акціями Товариства не володіє;

Романенко Людмилу Григорівну, паспорт КН 284948 Крюківським РВ 
УМВС України в Полтавській обл. 26.11.96 р. Протягом останніх 5 років зай-
мала наступні посади на ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»): з 01.03.07 р. начальник 
відділу кадрів; з 31.03.11 р. член Ревізійної комісії ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»). 
Акціями Товариства не володіє;

Згуровець Любов Михайлівну, паспорт КО 342270 Автозаводським РВ 
КМУ УМВС України в Полтавській обл. 30.01.02 р. Протягом останніх 5 ро-
ків займала наступні посади на ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»): з 15.05.07 р. по 
01.01.15 р. контролер охорони КПП у відділі охорони; з 31.03.11 р. Голова 
Ревізійної комісії ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»). Розмір пакета акцій ПАТ «КТФ» 
- 2 944 акцій на загальну суму 736,00 грн., що становить 0,021762% в ста-
тутному капіталі емітента.

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика» 
(протокол від 24.03.16 р.) прийнято рішення обрати строком на 5 років (до 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів):

- Головою Ревізійної комісії Калачанову Світлану Аркадіївну, паспорт КО 
299101 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
13.12.01  р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади на 
ВАТ  «КТФ» (ПАТ  «КТФ»): з 27.04.07 р. по 01.01.15 р. начальник відділу 
маркетингу, з 01.01.15 р. начальник відділу охорони; з 31.03.11 р. Голова 
Ревізійної комісії ВАТ «КТФ» (ПАТ «КТФ»). Акціями Товариства не володіє.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не мають.

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
Голова Правління  _________  Вернер М.Й.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
  М.П.  25.03.2016 
   ( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА 
КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ» (код за ЄДРПОУ 24347487), що знаходить-
ся за адресою: м. Харків, вул. Чубаря, 3/5, повідомляє про скликання загальних 
зборів акціонерів що відбудуться «30» квітня 2016 року о 13-00 за адресою: м. 
Харків, провулок Фейєрбаха, буд. 1/3-Б, кабінет директор ТОВ «АйБІЕС».

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться 
за місцем проведення зборів 30 квітня 2016р. з 12-30 до 12-45. Перелік ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається ста-
ном на 24 годину 26 квітня 2016 р.
Порядок денний зборів:(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання Секретаря зборів. 3. Звіт 
Президента про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
5.  Про залучення коштів (кредитів) для фінансування діяльності Товари-
ства у 2016 році. 6. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на 
суму понад 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності 
Товариства. 7. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товари-
ства за 2016 рік.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного:

- від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Чубаря 
(Садова), 3/5, у приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 
годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13 годин);

- в день проведення зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, 
вул. Чубаря(Садова), 3/5, у приміщенні бухгалтерії. Документи надаються 
для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Пре-
зидент Наташов Михайло Михайлович.

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 19528 18075
Основні засоби 161 269
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2377 2112
Сумарна дебіторська заборгованість 4319 2469
Грошові кошти та їх еквіваленти 77 0
Нерозподілений прибуток 5427 3128
Власний капітал 5972 3673
Статутний капітал 545 545
Довгострокові зобов'язання 7875 7798
Поточні зобов'язання 4780 6604
Чистий прибуток (збиток) -230 -2299
Середньорічна кількість акцій (шт.) 545 545
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 у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, 
для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з 
діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (57) 714-04-26»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код за ЄДРПОУ 
34240804, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксагансько-
го,  105) (далі – Товариство)

повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 29.04.2016 року об 11:00 за адресою: Укра-
їна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства відбудеться 29.04.2016 р. з 09:15 до 10:45 за місцем 
проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Укра-
їна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802. Для реє-
страції, акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів Товариства, крім документа, що 
посвідчує особу, необхідно мати довіреність на право участі та голосування 
на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену у 
відповідності до діючого законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 25.04.2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Затвердження порядку проведення чергових річних Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових річних Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.4. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 
2015 рік.5. Розгляд Звіту Генерального директора за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора за 2015 рік. 
6.  Розгляд Звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду Звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства 
за 2015 рік. 7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річ-
ного звіту Товариства за 2015 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку 
і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття 
рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів з урахуван-
ням вимог, передбачених законом. 9. Прийняття рішення про дострокове при-
пинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства, обран-
ня членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Товариства.

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

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

15. Внесення змін до статуту Товариства.
16.Внесення змін та затвердження в новій редакції положень про За-

гальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію 

Товариства.
17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Това-

риства.
18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
19. Прийняття рішення про припинення Київського відділення Товариства. 
Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного чергових річ-

них Загальних зборів акціонерів Товариства приймаються у письмовій фор-
мі в порядку, визначеному чинним законодавством України та статутом 
Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: Україна, 01032, 
м.  Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802.

Рішення про зміни в порядку денному чергових річних Загальних зборах 
акціонерів Товариства будуть доведені до відома всіх акціонерів Товари-
ства шляхом надіслання кожному акціонеру персонального поштового по-
відомлення не пізніш як за 10 днів до дати проведення чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, по-
верх 8, оф. 802, у робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, в 
п'ятницю з 09.00 до 16.45, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день про-
ведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у місці 
їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів Товариства з документами є Генеральний директор Товариства Супрун 
Євген Валерійович. Телефон для довідок: +38(044)3930992.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника
Період

Звітний 
2015

Попере-
дній 2014

Усього активів 49 128 77 460
Основні засоби 121 128
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 44 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1374 1777
Грошові кошти та їх еквіваленти 10064 9178
Нерозподілений прибуток 8175 31985
Власний капітал 22969 46779
Статутний капітал 11640 11640
Довгострокові зобов'язання 21149 22552
Поточні зобов'язання 5010 8129
Чистий прибуток (збиток) (23810) (23442)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11640 11640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 16

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Супрун Євген Валерійович

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РЕМБУДТОРГ»;2. Код за ЄДРПОУ 01547829 ; 
3. Місцезнаходження: 03151, м.Київ, вул. Народного ополчення, 21;4. 
Міжміський код, телефон та факс (044) 249-09-48, (044) 249-09-485. Елек-
тронна поштова адреса rembudtorg@ukr.net6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Ін-
формації http://rembudtorg.pat.ua;7. Вид особливої інформації відповід-
ного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
23.03.2016р. ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» отримало реєстр акціонерів, у 

зв’язку з чим: 
- частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 97 штук акцій (25,94% 

статутного капіталу) до 119 штук акцій (31,82% статутного капіталу);
ІiІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор Наконечний Андрiй Вячеславович 24.03.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ-
СЬКИй ЗАВОД РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ 

АПАРАТУРИ»
Повідомлення про виправлення технічної помилки

Повідомляємо, що у повідомлені про зміну складу посадових осіб емі-
тента ПАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» опу-
блікованому на 7 сторінці бюлетеня «Відомості НКЦПФР» № 50 від 
15.03.2016 року допущено технічну помилку.

Текст вищезазначеного повідомлення слід читати: «За пропозицією 
Голови правління ПАТ «ЛЗ РЕМА» Кізими Я.В. Наглядовою радою прий-
нято рішення, оформлене Протоколом без номеру від 10.03.2016 р., про 
обрання на посаду Члена правління-енергетик: Кудрика Ярослава Васи-
льовича (паспортні дані: КА 962731, виданий Шевченківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 22.10.1998р.). Призначення посадової 
особи виконано за необхідності введення його до складу Правління. Тер-
мін виконання обов»язків Члена правління з 10.03.2016р. Обраний термі-
ном на 1 рік згідно контракту №22. Особа протягом останнiх п»яти рокiв 
обiймала наступнi посади: з 26.12.2011 р. заступник головного інженера. З 
01.02.2012 – 20.04.2015р.р. працював по договору підряду на посаді енер-
гетика. З 21.04.2015 р. на підставі Наказу № 3-кп прийнятий в службу тех-
нічного директора на посаду енергетика. Безпосередньо пакетом акцiй 
або часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає»

Голова правління
Генеральний директор ПАТ «Львівський завод РЕМА» Я.В. Кізима



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 28 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИй БЕКОН»

(місцезнаходження: Україна, 85180, Донецька обл., Костянтинівський 
район, с. Водяне – 2, 

вул. Зелена, 1А,код ЄДРПОУ – 33380539) (надалі – Товариство)
повідомляє про проведення 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 29 квітня 2016 року о 10 год.

за адресою:
Україна, 85180, Донецька обл., Костянтинівський район, с. Водяне – 2, 

вул. Зелена, 1А, ПрАТ «УКРАЇНСЬКИй БЕКОН», приміщення 
конференц-залу №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення зборів з 9-00 до 09-45. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 25 квітня 2016р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припи-
нення 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 за 2015рік.
4. Звіт Ревізора за 2015рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік.
7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2015рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016  рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх 

положень Товариства, пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у 
відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Това-
риства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Това-
риства та внутрішніх положень Товариства.

Для реєстрації при собі мати:
- акціонерам- паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на пра-

во участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

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, 85180, Донецька обл., Костянтинівський район, с. Водяне - 2, вул. 
Зелена, 1А, приміщення конференц-залу №1, з понеділка по п’ятницю з 
10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – голова правління Бащинський 
М.Б. Довідки за телефоном:(06272) 6-10-61

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наво-
димо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015  рік (тис.грн)

Найменування показника

Період
(тис.грн)

Звітний 2015 Попередній 
2014 р.

Усього активів 1 193 762 828 595
Основні засоби 203 025 236 089
Довгострокові фінансові інвестиції 1 080 -
Запаси 89 503 48 058
Сумарна дебіторська заборгованість 816 566 479 152
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 497 1 625
Нерозподілений прибуток -81 842 -93 003
Власний капітал 33 538 45 537
Статутний капітал 1 001 1 001
Довгострокові зобов»язання -
Поточні зобов»язання 1 160 224 783 058
Чистий прибуток (збиток) 8 509 -8 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 050 100 050
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

1471 1466

Голова правління 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИй БЕКОН»  М.Б. Бащинський

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»

(76000, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164 
код за ЄДРПОУ 05495880 (надалі - Товариство)
повідомляє що «29» квітня 2016 року об 11.00

за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164 (каб.1)
відбудуться чергові загальні збори акціонерів

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання 
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звітів Правління, Наглядової Ради Ревізійної комісії 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. 

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік за 
наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 

4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2015 р.
5. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних 

правочинів. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн) 

Найменування показника
період

звітний 
2015 рік

попередній
2014 рік

Усього активів 25194 24080
Основні засоби 6367 7533
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7885 5908
Сумарна дебіторська заборгованість 9381 9298
Грошові кошти та їх еквіваленти 1055 591
Нерозподілений прибуток 9447 4146
Власний капітал 16876 11575
Статутний капітал 1701 1701
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 8318 12505
Чистий прибуток (збиток) 5443 2990
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6805176 6805176
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) 48 139

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 25.04.2016 р. З матеріалами, що стосу-
ються підготовки до проведення загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 164 
в робочий час. (відповідальна особа Сапіжак О.Ю.) Для участі у зборах 
при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціо-
нера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на 
право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Ре-
єстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 
10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів.»

25 березня 2016 року відбулись річні загальні збори учасників 

ПАТ «ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» (ЄДРПОУ 35480511)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 

товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах 
акціонерів: 282 голоси, що становить 65,73 % від загальної кількості 
голосуючих акцій.

За всіма питаннями порядку денного прийняті рішення (За – про-
голосували 282 голоси, що складає 100% присутніх голосів на збо-
рах), проекти яких, затверджені Наглядовою Радою фонду, а саме:

1.По порядку денному №1: прийняли рішення про обрання голови 
загальних зборів – Ройка І.М., голови реєстраційної комісії – Бер-
бер  А.С., секретарем загальних зборів – Роговця І.В.

2.По порядку денному №2: затвердили звіт компанії з управління 
активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності 
Фонду у 2015 році.

3.По порядку денному №3: затвердили звіт Наглядової ради про 
результати діяльності Фонду за 2015 рік.

4.По порядку денному №4: затвердили річний звіт (річну фінансо-
ву звітність) Фонду за 2015 рік.

5.По порядку денному №5: припинили повноваження членів лі-
чильної комісії.

Президент ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»  Ройко І.М.



№59, 28 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІОНТЕКС»

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

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представ-
ників акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2016 року з 10 години 
00 хвилин до 10 години 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2016 року 
об 11-00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04073, 
м.  Київ, вул.. Марко Вовчок, 12/14 (кабінет Голови правління).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул.. Мар-
ко Вовчок, 12/14

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення Зборів 22 квітня 2016 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів То-

вариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови 

правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2015 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої Ради Товариства за 2015 рік.

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

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

2016 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів під час підготовки до Зборів: 

Кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул.. Марко Вовчок, 12/14, кожно-
го робочого дня з 10-00 до 13-00 години, а в день проведення Збо-
рів  – також у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми Зборів Голова Правління

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2015р.

Попере-
дній 2014р.

Усього активів 4105 3625
Основні засоби (залишкова вартість) 1922 2009
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 262 34
Сумарна дебіторська заборгованість 1629 1507
Грошові кошти в еквівалентах 278 77
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3454 3017

Власний капітал 3862 3425
Статутний капітал 178 178
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 243 153
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0,54 0,54
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

355120 355120

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 18

Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі:
- Документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- Довіреність на право участі у Зборах (для представників та фі-

зичних осіб) 
Телефон для довідок: (044) 468-84-61. 

Шановний акціонере ПАТ «СУМИРИБГОСП»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП» (іденти-

фікаційний код 00476760, місцезнаходження: 40002, Сумська обл. 
м.  Суми, вул. Роменська, буд 105, далі – Товариство) повідомляє Вас, що 
відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 
25.03.2016 № 02/2016) 30 квітня 2016 року відбудуться річні (чергові) За-
гальні Збори акціонерів ПАТ «СУМИРИБГОСП» (далі – річні (чергові) За-
гальні Збори). 

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: Україна, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Роменська, буд.105, приміщення актового залу. 

Початок проведення річних (чергових)Загальних Зборів о 09.00 год. 
Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у річ-

них (чергових) Загальних Зборах буде проводитись 30 квітня 
2016  року з 08.00 до 08.50 год. за місцем проведення річних (черго-
вих) Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних 
(чергових) Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у річних (чергових) Загальних Зборах, 
складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну 
систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
річних (чергових) Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 26.04.2016 року.

Для участі у річних (чергових) Загальних Зборах Акціонеру необхідно 
мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та дові-
реність на право представляти інтереси Акціонера на річних (чергових) 
Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Порядок денний річних (чергових) Загальних Зборів (перелік 
питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «СУМИРИБГОСП», затвердження кількісного складу Лі-
чильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лі-
чильної комісії, затвердження регламенту роботи річних (чергових) За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИРИБГОСП».

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СУМИРИБГОСП» про роботу за 
2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «СУМИРИБГОСП» про роботу 
за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2015 рік, в 
тому числі фінансової звітності ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2015 рік.

5. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи 
ПАТ  «СУМИРИБГОСП» за 2015 рік.

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПАТ «СУМИРИБГОСП» протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості.

7. Вчинення ПАТ «СУМИРИБГОСП» правочинів, щодо яких є заінтер-
есованість.

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

Найменування показника
період

звітній
2015 рік

попередній
2014 рік

Усього активів 44 321 17 930
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухо-
мість)

6 355 4 780

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 18 518 1 814
Сумарна дебіторська заборгованість 3 787 593
Грошові кошти та їх еквіваленти 675 139
Нерозподілений прибуток (збиток) (6 382) (3 283)
Власний капітал (794) 2 183
Статутний капітал 2 700 2 700
Довгострокові зобов'язання 391 0
Поточні зобов'язання 44 724 15 747
Чистий прибуток (збиток) (3 099) (2 185)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10800000 10800000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 140 117

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) 
Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. 
(обід ня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП»: 40002, Сумська обл. м. Суми, вул. Роменська, буд 105, в кабінеті 
заступника Директора Товариства № 3. У день проведення річних (чергових) 
Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення 
річних (чергових) Загальних Зборів з 08.00 години до 08.50 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з доку-
ментами є заступник Директора – Олійник Тетяна Петрівна. 

Телефон для довідок: 050 304 27 23.            ПАТ «СУМИРИБГОСП»
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Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКО-
ПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів товариства, що відбудуться 29 квіт-
ня 2016 року об 11-00 годині за адресою: 53201, Україна, Дніпропетров-
ська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, каб. 27

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-

рів Товариства. 
3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінан-

сово – господарської діяльності в 2015 році.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 

2015 році.
5. Про затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства про 

роботу за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про затвердження порядку розподілення прибутку за підсумками ро-

боти у 2015 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну і по-
рядку виплати дивідендів.

8. Про відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
13. Про внесення змін та доповнень до Положень Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття 
рішення. 

15. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Това-
риства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення зборів, а саме на 24 годину «25» квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здій-
снюватись за місцем проведення зборів «29» квітня 2016 року з 10 години 
00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам  – 
документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує 
пов новаження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам пові-
домлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні з 
понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська 
область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, приймальна Голови правління.

В день проведення загальних зборів «29» квітня 2016 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місті 
проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при 
пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або представником 
акціонера – при пред’явленні довіреності, оформленої у відповідності до 
вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу (пас-
порт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Головний бухгалтер Чорна Наталя Миколаївна, тел. (0566) 63-87-34.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (0566) 69-10-45. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ  «НЗТО» (тис. грн.)

 Найменування показника
Період

Звітний 
2015

Попередній 
2014

Усього активів 79520 62464
Основні засоби 23727 11768
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 32589 20810
Сумарна дебіторська заборгованість 20418 26777
Грошові кошти та їх еквіваленти 1639 640
Нерозподілений прибуток 23966 21179
Власний капітал 41804 38775
Статутний капітал 16605 16605
Довгострокові зобов`язання 6915 6915
Поточні зобов`язання 37716 16774
Чистий прибуток (збиток) 3030 4862
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16605354 16605354
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

443 512

Наглядова рада ПрАТ «НЗТО»

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НІКОПОЛЬСЬКИй ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»

код ЄДРПОУ 31760880

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»

(місцезнаходження: 65007, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 5)
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 27 квітня 2016 року о 16:00
за адресою: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-а (конференц-зал)

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2015 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 р.
7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товариства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 21 квітня 2016 року. Для участі у зборах, акціонерам, 
включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а 
уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 15:00 до 15:40 за місцем прове-
дення Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у 
встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питаннями 

порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим зверненням за 
місцезнаходження Товариства – м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 5, приймаль-
ня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначени-
ми документами є Генеральний директор Товариства – Хованський А.Г. 

Довідки за тел. (0482) 777 74 85.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

1 Усього активів 89342 107 706
2 Основні засобі 15304 26 223
3 Довгострокові фінансові інвестиції 9000 9000
4 Запаси 1635 2 170
5 Сумарна дебіторська заборгованість 15 6280
6 Грошові кошті та їх еквіваленти 150 130
7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8028 -1 300
8 Власний капітал -6570 9 518
9 Статутний капітал 617 617
10 Довгострокові зобов’язання 10000 10 000
11 Поточні зобов’язання 11686 88 188
12 Чистий прибуток (збиток) -6728 -1 096
13 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 466 616 2 466 616
14 Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду
0 0

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

0 0

17 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 256 314

Генеральний директор  А.Г. Хованський
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(код ЄДРПОУ 00372339, місцезнаходження: 10014, м. Житомир, 
пров. Львівський, 2 (далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2016 р. о 11:00  год. 
за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 8, кімната № 10. Реє-
страція акціонерів та їх представників відбудеться з 10:30 год. до 
10:55  год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24.00 год. 
25  квітня 2016 р. Для реєстрації акціонерів та їх представників необ-
хідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його 
представника, представникам акціонерів додатково мати довіреність 
та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника 
оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

Товариства: обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 
2. Звіт Голови Комісії з припинення про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 р. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2015 р. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 
2015  р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Голови Комісії з припинення, Ревізора. 

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

ності Товариства у 2015 р.
6. Про затвердження передавального акта.
7. Про призначення (обрання) уповноваженої особи (уповноваже-

них осіб) на підписання установчих документів (статуту) правонаступ-
ника ПрАТ «Житомирцукор».

8. Надання згоди на укладання договорів. 
Акціонери до дати проведення річних загальних зборів мають мож-

ливість ознайомитись з документами, що необхідні для прийняття рі-
шень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адре-

сою: м. Житомир, пров. Львівський, 2, кімнат № 10 з 10:00 до 13:00, а 
в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня . Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
зазначеними документами – Голова Комісії з припинення Товариства. 
Довідка за телефоном: (0412) 47-05-58. Акціонери в порядку, встанов-
леному законодавством, мають право вносити свої пропозиції щодо 
питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показники 
Період

Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 870,5 921,9
Основні засоби 477,3 490,1
Довгострокові фінансові інвестиції 107,4 107,4
Запаси 18,4 4,6
Сумарна дебіторська заборгованість 267,4 319,8
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (640,5) (563,8)
Власний капітал 432,8 432,8
Статутний капітал 409,3 409,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 268,9 214,5
Чистий прибуток (збиток) (-126,0) (-198,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 34110 34110
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб )

1 2

Голова Комісії з припинення  М.Д.Пащенко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОМИРЦУКОР»

ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО» 
повідомляє про те, що проведення чергових річних загальних зборів акціо-
нерів відбудеться 29 квітня 2016 року о 10.00 за адресою: 09175, Київ-
ська область с. Мала Вільшанка, вул. Перемоги, 30.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних 

зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Білоцерківське птахопідприємство» за 2015 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської 

діяльності підприємства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 

2015 рік.
6. Затвердження та розподіл прибутку за 2015 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акці-

онерним товариством на протязі 2016 року.
Реєстрація акціонерів проводиться з 08.30 до 09.30 за місцем прове-

дення зборів на підставі документу, що посвідчує особу, та доручення, 
оформленого згідно з чинним законодавством – для представників акціо-
нерів.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, можна за місцезнаходженням товариства, адреса: 
09175, Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Вільшанка, 
вул.  Перемоги, 30 у робочі дні (пн. - пт.) з 08.00 до 12.00 години. Тел. для 
довідок: (068) 7766595.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається відповідно до чинного законодавства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів (баланс) 7871 7886
Основні засоби 2210 2289
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси,біологічні активи 5231 5149
Сумарна дебіторська заборгованість 355 353
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 73
Нерозподілений прибуток 240 240
Статутний капітал 195 195
Довгострокові зобов’язання 2557 2557
Поточні зобов’язання 209.7 225
Чистий збиток (прибуток) 0,7 0,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19463 19463
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 5

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СВІ-
ТЯЗЬ» (код ЄДРПОУ 23101181, місцезнаходження: 21034, м. Ві-
нниця, вул. Лебединського, 15 (надалі - Товариство або ПАТ «НВК 
«Світязь» ) повідомляє про скликання 29 квітня 2016 року чергових 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВК «Світязь», які відбудуться за 
місцезнаходженням Товариства. Початок Загальних зборів акціонерів о 
10:00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 9:00 до 9:45 го-
дини. Перелік власників іменних цінних паперів Товариства, які мають 
право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 22 
квітня 2016  року. Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть 
надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З до-
кументами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті № 4, за 
місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загаль-
них зборів - головний бухгалтер: Беша Віталій Григорович ( контактний 
телефон - 0(432) 27-55-13. Порядок денний: 1.Обрання Робочих орга-
нів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічиль-
ної комісії. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загаль-
них зборів акціонерів. 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії 
чергових Загальних зборів акціонерів. 4.  Затвердження Порядку ден-
ного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових За-
гальних зборів акціонерів. 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки ді-
яльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу. 6. Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради. 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 8. За-
твердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту 
(Балансу) Товариства за 2015 рік. 9. Визначення порядку розподілу 
прибутку Товариства за 2015 рік. 10. Прийняття рішення про зміну на-
йменування Публічного акціонерного товариства «Науково-виробнича 
компанія «Світязь».11.Весення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною 
найменування Товариства . 12. Визначення Уповноважених осіб на під-
писання Нової редакції Статуту.13. Визначення Уповноважених осіб 
для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Стату-
ту. 14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про 
Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про На-
глядову раду, Положення про Контролюючий орган. 15. Відкликання 
Виконавчого органу Товариства. 16.  Обрання Виконавчого органу То-
вариства. 17. Відкликання Наглядової ради Товариства. 8. Обрання 
Наглядової ради Товариства. 29. Відкликання Ревізійної комісії Товари-
ства. 20. Обрання Ревізійної комісії Товариства. 21. Затвердження умов 
цивільно-правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради та Ревізійної комісії Товариства. 22.  Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради та 
Ревізійної комісії Товариства. 23. Про попереднє схвалення значних 
правочинів. Визначення уповноваженої особи на підписання значних 
правочинів.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 2015 Попередній 
2014

Усього активів 4509.8 3294,3
Основні засоби 1393.1 1197,3
Довгострокові фінансові інвестиції 200.0 203,5
Запаси 95.5 100,4
Сумарна дебіторська 
заборгованість

272.5 114,1

Грошові кошти та їх еквівалент 981.6 291,8
Нерозподілений прибуток 3552.5 3102,3
Власний капітал 3732.5 3282,3
Статутний капітал 180,0 180,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 777.3 12.0
Чистий прибуток 450.2 334,3
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

18000 18000

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

18 16

Наглядова рада ПАТ НВК «СВІТЯЗЬ» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Фондова бiржа «Унiверсальна», 
25535920
49027, м.Днiпропетровськ, 
вул.  Дзержинського, буд.33-В, 
(0562)361-360,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

25.03.2016

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

pse.com.ua

Т.в.о. генерального директора  Зелінська Л.М.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «СПЕЦАВТОМАТИКА»
(місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 52)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 27 квітня 2016 року об 11:00

за адресою: 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 52 (актовий зал) 
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2015 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 р.
7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах – 21 квітня 2016 року. Для участі у зборах, акціонерам, включе-
ним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а уповнова-
женим представникам акціонерів – довіреність на право представляти 
інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем прове-
дення Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у 
встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питан-
нями порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим звер-
ненням за місцезнаходження Товариства – м. Одеса, вул. Гастело, 52, 
приймальня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів із зазначеними документами є Голова правління Товариства –Хован-
ський Анатолій Гелійович.

Довідки за тел. (048) 715 79 31.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

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

Звітний Попередній
1 Усього активів 34503 34780
2 Основні засобі 5462 5871
3 Довгострокові фінансові інвестиції 108 108
4 Запаси 336 369
5 Сумарна дебіторська заборгованість 10151 10448
7 Грошові кошті та їх еквіваленти 473 9
9 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
-177 -86

10 Власний капітал 22458 33549
11 Статутний капітал 29500 29500
12 Довгострокові зобов’язання 0 0
13 Поточні зобов’язання 1045 1231
14 Чистий прибуток (збиток) -91 -81
15 Середньорічна кількість акцій (шт.) 118000000 118000000
17 Загальна сума коштів, витрачених на 

викуп власних акцій протягом періоду
0 0

18 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

24 31

Голова Правління  Хованський А.Г.



№59, 28 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРА-
ХОВА КОМПАНiЯ «УНІВЕРСАЛЬНИй ПОЛІС»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНІ-

ВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (надалі – Товариство), Ідентифікаційний код 
31282197, місцезнаходження якого: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорново-
ла, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства (надалі - річні Загальні збори) за рішенням Наглядової Ради Товариства 
від 15.03.2016 року, які відбудуться 29.04.2016р. об 11:00 за адресою: Укра-
їна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната переговорів), з наступ-
ним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття 

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

за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік.                   
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової Ради Товари-

ства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання Членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання Голови Наглядової Ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та Чле-

нами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
Головою та Членами Наглядової Ради.

13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору з  Ревізором, вста-

новлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

16. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

17. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства.

18. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
19. Затвердження Положення про Правління Товариства.
20. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
21. Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-

них зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення 
реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах – 25.04.2016 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) 

та довіреність для участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно законо-
давства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі ста-
туту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника 
або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезна-
ходженням Товариства: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кім-
ната переговорів) до дати проведення річних Загальних зборів в робочі дні: 
понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00.; та в день проведення річних Загаль-
них зборів за місцем їх проведення: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорно-
вола, 20 (кімната переговорів). Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Черниш Вла-
дислав Сергійович.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти за-
вчасно. Контактна особа Голова Правління Черниш Владислав Сергійович. 
Довідки за телефоном: +38 (044) 482-33-33.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ  «СК  «УНІПОЛІС» (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 48231 58154
Основні засоби 60 9
Довгострокові фінансові інвестиції 44259 50325
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 140 3947
Грошові кошти та їх еквіваленти 3337 3277
Нерозподілений прибуток 11788 28699
Власний капітал 44174 52622
Статутний капітал 11935 11935
Довгострокові зобов'язання 3277 5362
Поточні зобов'язання 780 170
Чистий прибуток (збиток) (8288) 8471
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21700 21700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 15

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Черниш Владислав Сергійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНАНЬЇВ-
СЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО- 15112» код 
за ЄДРПОУ 03115005 , місце знаходження згідно з реєстраційними документа-
ми: 66400 Одеська обл.. м. Ананьїв вул.. Незалежності 117 корпус а Повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначенні на 29 квітня 
2016 року о 10.00 За місцезнаходженням товариства: 66400 Одеська обл.. м. 
Ананьїв вул. Незалежності 117 корпус а.(адмінбудівля, кабінет керівника)

Реєстрація акціонерів відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 
09.00 до 09.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах ,складеному на 19.00 25 квітня 2016 р. у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України Для реєстрації учас-
никам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера 
або його представника( паспорт, свідоцтво про народження дітей , які володі-
ють акціями ), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - до-
датково мати довіреність або інший документ , що посвідчує повноваження 
представника , оформленні відповідно до чинного законодавства України.

Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припиненн їх 

повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2015 р. та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту правління. 
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.
7. Розподіл прибутку (збитків ) товариства за 2015 р. затвердження роз-

міру річних дивідентів
8.Реалізація, ліквідація та списання нерентабельних транспортних за-

собів, обладнання та споруд.
9. Про повну ліквідацію акціонерного товариства , та про призначення 

ліквідаційної комісії.

Найменування показника період
2015 2014

Усього активів 103,6 104,7
Основні засоби 88,9 89,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2.0 2.0
Сумарна дебіторська заборгованість 8,6 7,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 1,2
 Нерозподілений прибуток (119,4) (118,8)
Власний капітал. 85,6 88,2
Статутний капітал 105.3 105.3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 18,0 16,5
Чистий прибуток ( збиток) -1,1 (1,0)
Середньорічна кількість акцій 105,28 105,28
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду. шт..

- -

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 5 5

Голова Правління
ПрАТ АТП- 15112  Буляндра І.В.
Тел.. 0964676786 факс 0486322929
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИй ЗАВОД 

«ЛАЗЕР»!
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 14310684)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 96, корпус 1, кв. 42

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 51400, 
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 96, 
корпус 1, кв. 42, кабінет Генерального директора.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2016 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв. 
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціоне-

рам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у 
річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 
9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 51400, Дніпропетровська область, 
м.  Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 96, корпус 1, кв. 42, кабінет Ге-
нерального директора, а в день проведення річних загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор Козлов 
Олександр Володимирович. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів, складається станом на 
24:00 годину 22.04.2016 р. у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства. 
4. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2015 року, затверджен-

ня висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. За-
твердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Генерального директора та Ревізора.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2015 рік.

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

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР»

 (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів  59342 60630
Основні засоби  5467 10280
Довгострокові фінансові інвестиції  505 505
Запаси 21595 19208
′Сумарна дебіторська заборгованість  15905 26783
їГрошові кошти та їх еквіваленти 15796 3818
Нерозподілений прибуток 50589 46478
Власний капітал 55409 51298
Статутний капітал 1847 1847
Довгострокові зобов'язання 0 4212
Поточні зобов'язання 3933 5120
Чистий прибуток (збиток) 4111 4591
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7386560 7386560
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

83 220

Наглядова рада ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МАКІЇВСЬКИй ЗАВОД ШАХТНОЇ 
АВТОМАТИКИ»! 

(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 00165675)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 86115, Донецька область, 

м.  Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 51400, Дніпро-

петровська обл., м. Павлоград, вул. Карла Маркса, б. 96, корпус 1, 
кв.  42.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2016 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 08 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 07 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 07 год. 55 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціоне-

рам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у 
річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 
9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезна-
ходженням Товариства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Кіпренського, буд. 1, 3 поверх, кабінет Генерального 
директора, а в день проведення річних загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Кобелєв Василь 
Робертович. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 годину 
22.04.2016 р. у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства.  
5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2015 року, затверджен-

ня висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. За-
твердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Генерального директора та Ревізора.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2015 рік.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради. 
ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИй ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2015р.

Попередній 
2014р.

Усього активів  27376 28993
Основні засоби  6374 8111
Довгострокові фінансові інвестиції  303 303
Запаси 12123 17275
Сумарна дебіторська заборгованість  8414 2117
Грошові кошти та їх еквіваленти 121 884
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 21785 21782
Статутний капітал 8127 8127
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5591 7211
Чистий прибуток (збиток) 3 -4273
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32507561 32507561
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених
 на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

221 264

Наглядова рада ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИй ЗАВОД ШАХТНОЇ АВ-
ТОМАТИКИ»
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Повідомлення про проведення та порядок денний
Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТАУРУС ГРУП» (далі-Товариство), 

(місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4)
Повідомляємо, що 27 квітня 2016 року за адресою : 01010, м. Київ, вул. 

Аніщенка, буд. 5, кв. 3 відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів: 27 квітня 2017 року з 11.00 до 11.50 за місцем 

проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Початок зборів о 12.00.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-

онерів Товариства , а саме реєстр власників іменних цінних паперів скла-
дений станом на 21 квітня 2016 року (дата визначена Рішенням Наглядо-
вої Ради Протокол №10-03/16-2 від 10 березня 2016 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування затверджено Рішенням 
Наглядової Ради Протокол №10-03/16-2 від 10 березня 2016 року:

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря цих Зборів, Голови та членів Лічильної 

комісії.
2. Затвердження звіту Генерального Директора за 2015 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Затвердження результатів діяльності та річного звіту за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 

рік.
7. Переобрання органів управління та контролю.
Додаткова інформація до п. 5:

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 102358 102360
Основні засоби 102355 102355
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Власний капітал 102136 102185
Статутний капітал 85600 85600
Інший додатковий капітал 51552 51552
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  (35016)  (34967) 
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 224 173
Чистий прибуток (збиток) (49) (29)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 342400000 342400000
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної по-
садової особи, кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 
14-00 ) за адресою: 01010, м. Київ, вул. Аніщенка, буд. 5, кв. 3.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, повинен містити прізви-
ще, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання 
(місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до 
Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу 
та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Генеральний Директор То-
вариства – Добровольська Олена Миколаївна. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищува-
ти кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати при 
собі паспорт що підтверджує його особу та документ, що підтверджує його пов-
новаження або доручення, оформлене відповідно до чинного Законодавства 

Довідки за телефоном (044) 235-07-55.
Голова Наглядової Ради 
Публічного акціонерного товариства «ТАУРУС ГРУП» Р. П. Драган

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», міс-
цезнаходження: 69008, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.72 (далі Товари-
ство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
(далі зборів), які відбудуться 29.04.2016 року о 13-00 годині за адресою: 
м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.72, корп.2, кім.27. Реєстрація акціо-
нерів для участі у річних Загальних зборах буде проводитися 29.04.2016 
року з 12-00 до 12-45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціоне-
рів  – документи, які надають їм право участі у річних Загальних зборах 
акціонерів, відповідно до чинного законодавства. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 
24 годину 25.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рі-
шень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 

за 2015 рік. 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на 
підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, 
упов новаженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Ста-
туту Товариства в новій редакції.

9. Відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

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

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

Акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, до дати 
проведення зборів за місцезнаходженням ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» по 
понеділкам з 13-30 до 16-00 години та п’ятницям з 9-00 до 13-00 години, а 
в день проведення зборів – за місцем проведення зборів. 

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами по питанням порядку денного – Директор Това-
риства Козаченко Олександр Григорович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ  «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»* (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11 237 10 430
Основні засоби 576 566
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість 169 1 106
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 673 8 920
Нерозподілений прибуток 3 108 2 415
Власний капітал 10 108 9 422
Статутний капітал 7 000 7 000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1 069 948
Чистий прибуток (збиток) 686 838
Середньорічна кількість акцій (шт.) 233 334 233 334
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 10

*Наведені дані є попередніми та будуть уточнені відповідно до річного 
звіту.

Довідки за телефонами: (061) 213-26-40, 213-26-42 
Наглядова рада.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАРА» (код 
ЄДРПОУ 05452793, місцезнаходження: 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Вокзальна, 17) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «Тара», які відбудуться 29 квітня 2016 року об 
11.00 год. за адресою: 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Вокзаль-
на, буд.17, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2014-2015 роки.
2. Звіт Наглядової ради товариства за 2014-2015 роки.
3. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2014-2015 роки.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора – затвердження річного звіту това-
риства за 2014, 2015 роки.

5. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2014, 
2015 роки.

6. Затвердження плану діяльності товариства на 2016 рік.
7. Відкликання та переобрання Виконавчого органу Товариства.
Реєстрація учасників буде проводитися у день та за місцем проведення 

зборів з 10.00 до 10.45 год. Перелік акціонерів для реєстрації буде складе-
но станом на 24 годину 25.04.2016 р. При собі мати паспорт, представни-
кам – паспорт та доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно 
вимог діючого законодавства. З матеріалами, пов’язаними з порядком ден-
ним загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні з 10.00 
до 16.00 год за адресою: 90400, м. Хуст, вул. Вокзальна, 17. Відповідальна 

особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та про-
ведення загальних зборів – директор Попович Юрій Юрійович. Довідки за 
телефоном: 0314244734. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  «Тара», тис.грн.

Найменування показника
Період

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

Усього активів 1104 1034 1014
Основні засоби 269 253 238
Довгострокові фінансові інвестиції 100 100 100
Запаси 68 68 68
Сумарна дебіторська заборгованість 667 612 605
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1 3
Нерозприділений прибуток (збиток) (124) (181) (68)
Власний капітал 1075 1018 1007
Статутний капітал 10 10 10
Довгострокові зобов’язання 0 0 0
Поточні зобов’язання 29 16 7
Чистий прибуток (збиток) (74) (57) (11)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9021 9021 9021
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 3 3 3

Директор ПрАТ «Тара»  Ю.Ю. Попович
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
 (044) 5864394, (044) 4983816, 

(044) 4983815

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОДРУ-
ЖЕСТВО», код за ЄДРПОУ 13438169, повідомляє про скасування по-
відомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного това-
риства 20 квітня 2016 року, надрукованого в №52(2306) від 17.03.2016 р. 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», як 
помилкового.

Наглядова рада Товариства 
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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(код за ЄДРПОУ: 24941718, місцезнаходження: 01004, м. Київ, 
вул.  Толстого/Володимирська, буд. 11/61А), повідомляє, про прове-
дення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 
2016 року о 12-00 за адресою: 01004, м. Київ, вул. Толстого/Володи-
мирська, буд.  11/61А (кабінет директора). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24 годину 22 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день та за 
адресою проведення зборів з 11-00 до 11-50 год. на підставі докумен-
ту, що посвідчує особу. Представникам акціонерів мати довіреність 
про передачу їм повноважень, оформлену згідно з чинним законодав-
ством України. 

ПОРЯДОК ДЕННИй 
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів 

акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсум-

ками роботи ПрАТ «Торговий дім Морозівський» за 2015 рік, про роз-
мір річних дивідендів.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
8. Про припинення повноважень Ревізора.
9. Обрання Ревізора.
10. Про капітальні інвестиції на реконструкцію та ремонт основних 

засобів.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 

проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 01004, 
м.  Київ, вул. Толстого/Володимирська, буд. 11/61А (кабінет директо-

ра), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми визначений Директор Ткачова І.В. Пропозиції щодо Порядку 
денного Загальних зборів приймаються за адресою: 01004, м. Київ, 
вул. Толстого/Володимирська, буд. 11/61А (кабінет директора). 

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності

(тис. грн.)

Найменування показника
період

попере-
дній звітний

Усього активів 1188,1 1245,5
Основні засоби 531,1 482,5
Довгострокові фінансові інвестиції 363,0 285,0
Запаси 11,0 9,8
Сумарна дебіторська заборгованість 118,4 399,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,6 64,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (870,1) (841,8)
Власний капітал 851,0 879,3
Статутний капітал 1507,5 1507,5
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 337,1 366,2
Чистий прибуток (збиток) (167,0) 28,3
Середньорічна кількість акцій (штук) 3350 3350
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИй ДІМ МОРОЗІВСЬКИй»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство «Ніжинський механічний завод» (код 

за ЄДРПОУ: 14312565 місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Б. Хмельницького, 37) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2016 року о 15-00 годині за 
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.. Б. Хмельницького, 37, акто-
вий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 14-00 по  
14-45 години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів — 25 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1.  Обрання секретаря та членів лічильної комісії річних загальних збо-

рів Товариства.
2.  Обрання секретаря зборів.
3.  Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товари-

ства.
4.  Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік.
5.  Звіт ревізійної комісії та затвердження річного звіту і балансу за 

2015  рік.
6.  Звіт Наглядової ради за 2015рік.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерів при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, сертифікат акцій, довіреність 
(для представників акціонерів). 

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись за місцезнаходженням товариства: 16600, Чернігівська область, м. Ні-
жин, вул. Б.Хмельницького, 37(акт.зал). 

Довідки за телефоном (04631) 2-23-47, 5-19-16.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період 
2015

Попередній 
період 2014

Усього активів 28509 25434
Основні засоби 16950 18012
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7529 3979
Сумарна дебіторська заборгованість 4018 3380
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 29
Нерозподілений прибуток -25174 -19025
Власний капітал -9444 -3295
Статутний капітал 15736 15736
Довгострокові зобов’язання 23877 22360
Поточні зобов’язання 11620 6366
Чистий прибуток (збиток) -4699 -8153
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2746982 2746982
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 94

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИй МЕХАНІЧНИй ЗАВОД» 

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Деражнянське хлібоприймальне 

підприємство»
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться 27 квітня 2016 року об 11.00 год. в приміщенні адмі-
ністративного будинку ПАТ «Деражнянське ХПП» за адресою: Хмель-
ницька область, м. Деражня, вул. Миру, буд. 74А.

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту на-

глядової ради та звіту ревізійної комісії товариства.
3. Затвердження річного звіту товариства.
4. Розподіл прибутку(покриття збитків).
5. Схвалення значних правочинів.
6. Затвердження договорів поруки та додаткових договорів до договорів 

поруки, укладених з АТ «Укрексімбанк».

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, 
тис. грн. 

Найменування показника Тис. грн.
Період 
звітний

Період 
попередній

Усього активів 14 287 18 674
Основні засоби 6 366 5 601
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 111 518
Сумарна дебіторська заборгованість 4 809 11 362

Грошові кошти та їх еквіваленти 190 17
Нерозподілений прибуток 8 517 10 775
Власний капітал 8 735 10 973
Статутний капітал 190 190
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5 198 7 469
Чистий прибуток(збиток) - 2 238 - 1 899
Середньорічна кількість акцій 758 400 758 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

54 58

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 
акціонерів складатиметься станом на 24.00 годину 21 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів відбудеться в день проведення зборів з 10.00 год. 
до 10.45 год. за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах 
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу на право участі у 
зборах. Представники — документ, що посвідчує особу та доручення на 
право участі в зборах. 

Довідки за телефоном: 0-3856-2-21-76.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з поряд-

ком денним загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням товари-
ства, у робочий час. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з до-
кументами — Головний бухгалтер Гандзюк Г.І. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Повідомлення про проведення загальних зборів
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «АВ-

ТОПОБУТСЕРВІС» (місцезнаходження: 73011, м.Херсон, вул.Полтав-
ська, 97) скликає загальні збори акціонерів 30.04.2016 о 09.30 за адресою 
товариства: 73011, м.Херсон, вул.Полтавська, 97, кабінет директора, з та-
ким порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку 
проведення зборів та порядку голосування на зборах. 2.Звіт Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 3.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4.Звіт Ревізійної комісії То-
вариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зійної комісії Товариства. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 
рік. 6.Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 
році. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення загальних 
зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 20 хвилин за адресою 
місця проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах акціонерів АТЗТ «Автопобутсервіс», буде 
складено станом на 24 годину 26.04.2016 року. Для реєстрації акціонерам 

необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену відповідно до законодавства України. Акціонери можуть ознайо-
митись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціо-
нерів за місцезнаходженням АТЗТ «Автопобутсервіс» за адресою: м.Херсон, 
вул.Полтавська, 97, кабінет директора у робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 
9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор 
товариства — Підлісняк Валерій Іванович. Телефон для довідок: 0552 294032.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) Усього акти-
вів -46,5/45,3; Основні засоби — 30,3/29,7; Довгострокові фінансові інвести-
ції  — 0/0; Запаси — 12,0/12,0; Сумарна дебіторська заборгованість — 2,0/3,4; 
Грошові кошти та їх еквіваленти — 2,2/0,2; Нерозподілений прибуток —  
-29,8/-31,7; Власний капітал — 43,7/41,8; Статутний капітал — 73,5/73,5; Дов-
гострокові зобов'язання -0/0; Поточні зобов'язання — 2,8/3,5; Чистий прибу-
ток (збиток) — -1,9/-29,8; Середньорічна кількість акцій (шт.) — 73500; Кількість 
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -0; Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -0; Чисельність праців-
ників на кінець періоду (осіб) -3/3. Директор Підлісняк В.І. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «МЕХАНІЗАТОР», код за 
ЄДРПОУ 01351532, місце знаходження: 14001 м. Чернігів, вул.Щорса, 
буд. 67, повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів, які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства від-
будуться 30 квітня 2016 року о 16.00 за місцезнаходженням Товари-
ства: 14001, Україна, м. Чернігів, вул. Щорса, 67 (приміщення адмі-
ністративного корпусу, 2-й поверх) 

Реєстрація акціонерів Товариства або їх представників (за дору-
ченням) відбудеться за місцезнаходженням Товариства в день прове-
дення загальних зборів з 15.15 по 15.45години. Для реєстрації акціо-
нерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам 
акціонерів — належним чином оформлене доручення та документ, що 
посвідчує особу. Довідки за телефонами: (0462) 672-162, 672-149. 

Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах скла-
дено на 16 березня 2016 року. Ознайомитись з документами, 
пов’язаними із порядком денним за адресою: 14001, Україна, м. Черні-
гів, вул. Щорса, 67 , 2-й поверх, з 08.00 до 17.00 у робочі дні

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
Зборів, а саме 26 квітня 2016 року.

Повідомлення опубліковано у ДП ІВЦ «Відомості НК ЦПФР» № 59 
від 28.03.2016 

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

Затвердження процедури та регламенту зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінан-

сово — господарської діяльності за 2015рік, основні напрямки діяль-
ності Товариства у 2016 році.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово — господарської діяльності Товариства у 2015році, та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2015рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-
вариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. 

7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попере-
днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством 
протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання по-
вноважень виконавчому органу Товариства на укладення значних пра-
вочинів на підставі рішення Наглядової Ради.

Основні показники фінансово — господарської діяльності
ПрАТ «Механізатор»

Найменування показника період
2015р 2014р

Усього активів 1297,3 1068,6
Основні засоби (залишкова вартість) 165,8 340,5
Запаси 536,1 437,5
Сумарна дебіторська заборгованість 110,2 134,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 426,4 102,3
Нерозподілений прибуток -23,7 -182,5
Власний капітал 1056,0 884,7
Статутний капітал 476,4 476,4
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,0
Поточні зобов’язання 136,0 122,2
Чистий прибуток (збиток) 249,3 139,2
Середньорічна кількість акції (шт.) 1905720 1905720
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) 14 13

Генеральний директор Товариства «Механізатор» С.С. Горба-
ченко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕХАНІЗАТОР»

Публічне акціонерне товариство «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-
ТАРНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Укра-
їна, 93002, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67, 
(далі — «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 13-30 
годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, 
вул. Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні з наступним поряд-
ком денним:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на 
чергових загальних зборах акціонерів 24 квітня 2015 року та обрання 
нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних збо-
рах акціонерів 28 квітня 2016 року.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську 

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

4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2015 році роботу 
та прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про 
роботу в 2015 році.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 2 044 619 1 951 248
Основні засоби 1 110 741 1 202 468
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 339 272 224 303
Сумарна дебіторська заборгованість 481 371 402 805

Грошові кошти та їх еквіваленти 31 911 45 250
Нерозподілений прибуток 302 796 455 263
Власний капітал 802 989 1 001 464
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов’язання 552 241 529 335
Поточні зобов’язання 689 389 420 449
Чистий прибуток (збиток) -213 781 -501 657
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1228 1 427

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно пере-
ліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 22 квітня 
2016 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою 
Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводити-
ся в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, 
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67), 28 квітня 
2016 року з 11-30 до 13-00 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати 
при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів — 
документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законо-
давством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися по 
27.04.2016р. (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м. Ру-
біжне, вул. Менделєєва, 67, 1 поверх, кабінет відділу цінних паперів. 
Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами — спеціа-
ліст відділу цінних паперів Власова Ніна Федорівна. Телефон для дові-
док з питань ознайомлення з документами: (06453) 9-23-73.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні:

Генеральний директор ПАТ «РКТК»  Геннадій Мінін

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РУБІЖАНСЬКИй КАРТОННО-ТАРНИй КОМБІНАТ»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», 

що знаходиться за адресою:08130, Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропав-
лівська, будинок 4, інформує про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів

Дата та час реєстрації
учасників Зборів:  20 квітня 2016 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів:  20 квітня 2016 року об 11.00
Місце реєстрації учасників 
та проведення Зборів:  08130, Україна, Київська область, 
 Києво-Святошинський район, 
 село Петропавлівська Борщагівка, 
 вул. Петропавлівська, будинок 4
Дата складання переліку акціонерів,
Які мають право на участь у зборах:  14 квітня 2016 року 

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів 

акціонерів та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня по 

31 грудня 2015 року. 
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (вико-

навчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2015 рік. 
5. Про затвердження Нової редакції Статуту Товариства.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, за-
свідчену належним чином.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська 
область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Петропавлівська, будинок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з 
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника  Період 
звітний попередній

Усього активів 119964 144325
Основні засоби (за залишковою вартістю) 38642 73218
Довгострокові фінансові інвестиції 905 1138
Запаси 34339 29093
Сумарна дебіторська заборгованість 18834 14305
Грошові кошти та їх еквіваленти 755 623
Нерозподілений прибуток 9888 -15624
Власний капітал 21658 51350
Статутний капітал 1650 1650
Довгострокові зобов’язання 49112 -
Поточні зобов’язання 49194 92975
Чистий прибуток (збиток) -5302 -36284
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 шт. 200 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.) 

___ ___

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

___ ___

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 127 169
Генеральний директор  Лисов Д.В.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЗЛАГОДА» (То-
вариство), адреса фактичного місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця 
Горького, 14-Б, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товари-
ства відбудуться 29 квітня 2016 р. о 10.00 за адресою: 01135, м. Київ, ву-
лиця Золотоустівська, 50, нежиле приміщення 105.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів акціоне-

рів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Висновки ревізійної комісії (Ревізора) та висновки аудиторської пере-

вірки діяльності Товариства за 2015 рік, затвердження висновків ревізійної 
комісії (Ревізора).

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження Звіту внутрішнього аудитору Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.

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

Найменування показника Період
Попередній Звітний

Усього активів 97606 88806
Основні засоби 396 290
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---

Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 7167 2983
Грошові кошти та їх еквіваленти 5483 4640
Нерозподілений прибуток 60317 57812
Власний капітал 82970 80465
Статутний капітал 19000 19000
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 3736 2443
Чистий прибуток (збиток) 2237 (2807)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000 19000
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) 30 20

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у збо-
рах, відбуватиметься у день проведення зборів з 9.00 до 9.45 за адресою: 
01135, м. Київ, вулиця Золотоустівська, 50, нежиле приміщення 105.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів — доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, 
оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів 
можна за адресою: 01135, м. Київ, вулиця Золотоустівська, 50, нежиле при-
міщення 105.

Довідки за телефоном: (044) 289-82-51, 289-82-50.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАГОДА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»

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

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

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

емітентом для розкриття інформації — http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 

осіб.
2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» — надалі 
Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про 

емітента — Відомості про зміну складу посадових осіб.
Спостережною Радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», протокол № 4 вiд 24 бе-

резня 2016 року, прийнято рішення про звільнення Бистрицького О.Л. з по-
сади заступника Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 25.03.2016. 
Звільнено на підставі заяви Бистрицького О.Л. та наказу Голови Правління 
№13-К від 24.03.2016. Посадова особа на посадi перебувала з 
28.10.2013 року. Замiсть звiльненої особи iншу особу не призначено.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. По-
садова особа часткою в статутному капiталi ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» не 
володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

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

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

(підпис) 
Краснощок Олег Петрович

М. П. __________________________
25.03.2016 
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Акціонер 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ — 
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІйНИХ ФОНДІВ 

«УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціо-
нерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління акти-
вами — Адміністратор пенсійних фондів «УкрСиб Ессет Менеджмент» 
(далі — Товариство), які відбудуться 27 квітня 2016 року об 10 годині 
00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, кім 232.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у загаль-
них зборах акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 
09  години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 21 квітня 2013 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів ак-
ціонерів.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за результатами його розгляду.

3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік і 

прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2015 рік і прий-

няття рішення за результатами його розгляду.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів  106 893 106 995
Основні засоби  118 176
Довгострокові фінансові інвестиції  300 300
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість  400 421
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 101
Нерозподілений прибуток (7 079) (6 954)
Власний капітал 52 372 52 497
Статутний капітал 50 000 50 000
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 54 521 54 498
Чистий прибуток (збиток) (125) (165)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів: акціонери 
можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами за місцезнаходжен-
ням Товариства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години.

Повідомлення про виправлення технічної помилки
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»  
(код за ЄДРПОУ 32670627) повідомляє, що в повідомленні про прове-

дення річних загальних зборів 25.04.2016 р., опублікованому 24.03.2016р. 
у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», № 57 було допущено технічну помилку в даті складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме: 
невірно вказано день та місяць. Правильна дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у річних загальних зборах — 
19.04.2016р.

Голова Правління  Д.В. Кучер

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТЛВАРИСТВО 
«КИЇВУНІВЕРСАЛ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне тлвариство 
«Київуніверсал»; 20571503; Київська, 21, м.Вишневе, Києво-
Святошинський, Київська область, 08132, Україна; (04598)52955.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.03.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: kievuniversal.in.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фірма «Украудит ХХІ-
Київщина», код ЄДРПОУ 30160928.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 29.04.2015 року. 

Кворум зборів: 99,87% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

1.Обрання голови, секретаря зборів та затвердження лічильної комі-
сії.

2.Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності за 2014 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основі напрямки 
діяльності Товариства на 2015 рік.

3.Звіт наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства у 2014 році.

5.Затвердження річної звітності та балансу ПАТ «Київуніверсал» за 
2014 рік.

6.Розподіл прибутку або збитків ПАТ «Київуніверсал» за 2014 рік, прий-
няття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році.

Пропозиції до переліку питань порядку денного подавала Наглядова 
рада ПАТ «Київуніверсал»

Позачергових зборів не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню одноголосно обрано голову зборів — Штанько 

Володимира Дем'яновича, секретарем зборів — Олійника В.М., лічильну 
комісію у складі: Шматко Н.В. — голова лічильної комісії, Папка А.Л., Ман-
шина Л.П. — члени лічильної комісії. По другому питанню одноголосно 
затвердили звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства. По третьому питанню одноголосно затвердили звіт На-
глядової ради за 2014 рік. По четвертому питанню одноголосно затверди-
ли звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність Товариства у 2014 році. По п'ятому питанню одноголосно за-
твердили річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2014 
рік. По шостому питанню одноголосно затвердили розподіл прибутку 
(збитку) за 2014 рік та здійснити покриття збитків за рахунок майбутніх 
доходів. Виплату дивідендів за підсумками роботи за 2014 рік не проводи-
ти в зв'язку з відсутністю прибутку.

Збори відбулися.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 43136 32043
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17892 16613
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 755 674
Сумарна дебіторська заборгованість 3596 6585
Грошові кошти та їх еквіваленти 110 23
Власний капітал 42801 31614
Статутний капітал 14118 14118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4250 -3036
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 96 85
Поточні зобов’язання і забезпечення 239 344
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,06 -0,04

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

-0,06 -0,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 32833621 23429352
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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До уваги акціонерів ПрАТ «КІМОЛ»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІМОЛ» (місцезнаходжен-

ня Товариства — 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 4) повідомляє, що річні 
Загальні збори акціонерів ПрАТ «КІМОЛ» скликаються 28 квітня 2016 р. за 
адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, корпус А, 
4-й поверх, кімната 404.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Зборах — 22.04.2016 р.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Това-

риства за 2015 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

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

Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік (річного звіту та балансу).
7. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, та уповно-
важення особи на їх підписання від імені Товариства.

12. Про відкликання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.
13. Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та 

членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, та уповно-
важення особи на їх підписання від імені Товариства. 

16. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 
викладення його у новій редакції, та уповноваження особи на його під-
писання.

17. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-
ства, шляхом викладення їх у новій редакції.

18. Про списання основних засобів.
19. Про продаж основних засобів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись: 28 квітня 

2016 року з 900 до 945 год. за місцем проведення Зборів. Початок збо-
рів — о 10 годині 00 хвилин.

Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представники акціонерів — паспорт та доручення, 
оформлене відповідно до чинного законодавства. 

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за адресою: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 4, в робочі дні тижня з 09.00 
до 18.00, тел.: (067) 907-36-36. Посадова особа Товариства, що відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова 
правління Кондрашова Т.М.

Наглядова рада ПрАТ «КІМОЛ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «КІМОЛ»

(тис. грн.)
Найменування показників Період

Звітний
2015

Попередній
2014

Усього активів 1160,4 1320,4
Основні засоби 225,3 251,2
Запаси 6,7 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 17,6 154,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 95,9 92,6
Нерозподілений прибуток (збиток) -635,5 -187,0
Власний капітал 840,2 1288,7
Статутний капітал 800,8 800,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 320,2 31,7
Чистий прибуток (збиток) -231,2 -448,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3203047 3203047
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 4

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІМОЛ»

Повідомлення про проведення загальних зборів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», далі — Товариство, (код за 
ЄДРПОУ 00219632) місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул. Лесі Україн-
ки, 34, повідомляє, що «29» квітня 2016 року відбудуться чергові загальні 
збори акціонерів Товариства за адресою: 01133 м. Київ, бул. Лесі Україн-
ки, 34, 2-й під’їзд (4-й поверх, кім. № 41)

Початок зборів о 12.00 . Реєстрація учасників зборів буде проводитись 
з 11.00 до 11.45 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери Товариства, вне-
сені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «25» квітня 
2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвер-
дження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Това-
риства за 2015 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства 
за 2015 рік.

8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 

2015 рік.
10. Зміна організаційно-правової форми Товариства згідно чинного за-

конодавства України.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в 

новій редакції.
12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів 

та їх попереднє схвалення.
13. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені То-

вариства значних правочинів.

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

Найменування показника період
Звітний
2015 рік

Попередній
2014 рік

Усього активів 13373 12901
Основні засоби 8481 8591
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 218 229
Сумарна дебіторська заборгованість 2136 2095
Грошові кошти та їх еквіваленти 2423 1880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9462 9041
Власний капітал 12330 11910
Статутний капітал 2000 2000
Довгострокові зобов’язання 31 64
Поточні зобов’язання 1012 927
Чистий прибуток (збиток) 421 349
Середньорічна кількість акцій, шт. 200000000 200000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 48 60

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнахо-
дженням Товариства: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під’їзд  
(4-й поверх) у робочі дні з 09 год. до 17 год. у приймальні генерального 
директора, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — генеральний директор Хорошевський Андрій Юрійович.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства, представникам 
акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, — паспорт та доку-
менти, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (044) 285-80-03
Генеральний директор ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 

А.Ю. Хорошевський

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИй БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

Фонд державного майна України, як акціонер, що володіє пакетом акцій 
99,9945% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Україн-
ський банк реконструкції та розвитку», повідомляє про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Український банк реконструкції та розвитку», які скликаються на 28 квітня 
2016 року о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, кабінет 001, 
з таким порядком денним:

1. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

3. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-
рів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

5. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк ре-
конструкції та розвитку».

6. Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк 
реконструкції та розвитку».

7. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спо-
стережної Ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 
2015 рік.

8. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-
ління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.

9. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та 

розвитку» за 2015 рік.
10. Про затвердження зовнішньої аудиторської фірми для проведення 

аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 
31  грудня 2015 року, а також затвердження укладеного з нею договору та 
встановленого розміру оплати послуг.

11. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) 
АТ  (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік, роз-
гляд звіту (висновків) незалежного аудитора (аудиторської фірми) та за-
твердження заходів за результатами його розгляду.

12. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ (публ.) «Український 
банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2015 році.

13. Про внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк рекон-
струкції та розвитку».

14. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) 
«Український банк реконструкції та розвитку».

15. Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контро-
лю в АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

16. Про затвердження Положення про порядок визначення пов’язаних 
осіб АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 122 638 100 148
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 017 1 468
Кошти в інших банках 0 16 732
Кредити та заборгованість клієнтів 394 1 474
Усього зобов’язань 58 884 37 338

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське ма-
шинобудівне науково-виробниче об’єднання», місцезнаходження: Украї-
на, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58, код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (надалі — «Товариство») повідом-
ляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі — «Збори») від-
будуться об 11:00 год. 28 квітня 2016 року за адресою: м. Суми, пл. Горь-
кого, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 22 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та 
припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 
2014, 2015 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Гене-
рального директора Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний 
стан Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015 роках, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товари-
ства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансо-
вої звітності) Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльнос-
ті Товариства на 2016 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками 
господарської діяльності Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015 роках.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради, визна-
чення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

2015 год
по МСФЗ

2014 год
по МСФЗ

2013 год
по МСФЗ

2012 год
по МСФЗ

2011 год
по П(С)БО

Усього активів 5 789 894 5 014 252 4 272 930 4 019 392 3 330 480
Основні засоби 404 528 426 506 378 724 400 378 142 827
Довгострокові фінансові інвестиції 351 519 325 816 429 794 160 122 502 241
Запаси 1 189 863 1 331 734 1 035 074 867 272 999 948
Сумарна дебіторська заборгованість 3 604 304 2 699 963 2 243 267 2 430 158 1 555 414
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 938 31 199 55 274 29 655 89 383
Нерозподілений прибуток (3 046 428) (1 317 843) 46 229 86 581 127 630
Власний капітал (2 031 907) (317 577) 1 020 215 1 107 555 943 428
Статутний капітал 710 850 710 850 710 850 710 850 710 850
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 224 969 306 744 285 799 40 760 349 280
Поточні зобов’язання і забезпечення 7 596 832 5 025 085 2 966 916 2 604 484 2 001 802
Чистий прибуток (збиток) (1 755 535) (1 398 398) (159 997) 238 799 358
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71 085 000 71 085 000 71 085 000 71 085 000 71 085 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 932 11055 12 348 12 530 12 876

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за міс-
цем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціоне-
рів — паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законо-
давства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів, за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 58 (біля 
кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового 

забезпечення, кабінет 203а) у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день прове-
дення Зборів — також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департа-
менту правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, пода-
ються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, 
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або 
проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 8 квітня 2016 р.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 28 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

42

Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 242 208
Усього власного капіталу та частка меншості 63 754 62 810
Статутний капітал 118 000 118 000
Чистий прибуток/(збиток) 570 (18 332)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

2,42 (77,68)

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

2,42 (77,68)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів — 22 квітня 2016 року (станом на 24 годину 00 хв.).

З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, до про-
ведення загальних зборів акціонери АТ (публ.) «Український банк рекон-
струкції та розвитку» можуть ознайомитись за місцезнаходженням 

АТ  (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, 
Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, к. 206, в день проведення збо-
рів  — також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, 
к. 001, відповідальна особа: начальник Юридичного управління АТ (публ.) 
«Український банк реконструкції та розвитку» Рукавичка Валерія Юріївна, 
тел. 044-454-27-00.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати з собою пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт та оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників для участі у загальних зборах акціонерів — з 11 години 00 хв. до 11  го-
дини 50 хв.

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА:
Голова Фонду державного майна України _________ 

Білоус Ігор Олегович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОДРУЖЕСТВО» (на-
далі — Товариство), код за ЄДРПОУ 13438169, місцезнаходження Товари-
ства: 52005 Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, 
смт. Ювілейне, буд.23, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерного товариства 28 квітня 2016 року о 07:30 годині за 
адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, 
смт. Ювілейне, вулиця 8 Березня, б.23, кімната 201.

Реєстрація учасників з 07:00 до 07:25 28 квітня 2016 р. за місцем про-
ведення зборів.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку 
денного:

1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік та розгляд питання про 
продовження діяльності та основні напрямки діяльності на 2016 рік.

2. Звіт ревізора про результати діяльності за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту, висновків ревізора, звіту Наглядової ради 

за 2015 рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками роботи за 2015 рік, розміру, строку та порядку виплати дивідендів.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством.
7. Обрання ревізора.
8. Затвердження умов договору з ревізором.
9. Затвердження особи, уповноваженої на підписання договору з реві-

зором.
10. Про схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства можуть 
ознайомитися з матеріалами в робочі дні з 8.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00 
за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Юві-
лейне, вул. 8 Березня, б.23, кімната 202. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Кононов Володимир Іва-
нович — генеральний директор, тел. (056)7538910.

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

Найменування показника Період
Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 14478 12960
Основні засоби 2722 2878
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7511 3897
Сумарна дебіторська заборгованість 2669 4580
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 3
Нерозподілений прибуток (390) 49
Власний капітал 847 1455
Статутний капітал 535 535
Довгострокові зобов»язання 9851 1859
Поточні зобов»язання 3779 9646
Чистий прибуток (збиток) (406) 838
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2675 2675
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) 45 44

Наглядова рада Товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», 

код ЄДРПОУ 03357671, місцезнаходження Товариства: вул. Реміснича 
(Комсомольська) 55 Б, м. Чернігів, Україна, 14000

Правління ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» повідомляє, що 28 квіт-
ня 2016 року о 13.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів АТ за 
адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича (Комсомольська) 55 Б (в актово-
му залі на другому поверсі). Реєстрація учасників буде проводитись з 
12.00 до 12.45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах — 22.04.2016 року.

До розгляду зборів пропонується наступний ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (ре-

гламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління АТ про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії АТ про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Правління у 2015 році.
5. Обрання членів ревізійної комісії.
6. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2015 року.
8. Погодження дій Правління щодо укладання значних правочинів у 

2016 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться АТ у 

ході господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акці-
онерів.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів, крім того — 

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість озна-

йомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адре-
сою місцезнаходження Товариства: вул. Реміснича (Комсомольська) 55 Б, 
м. Чернігів (у робочі дні з 9.30 до 12.00 години, актовий зал), а в день про-
ведення загальних зборів — у місці їх проведення. Особою, відповідаль-
ною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління АТ — 
Геращенко Віктор Михайлович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ОТКЕ» 
(тис. грн.)

 Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Усього активів 279 841 301 511
Основні засоби 158 110 163 366
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9164 2 457
Сумарна дебіторська заборгованість 110 933 128 780
Грошові кошти та їх еквіваленти 722 6 365
Нерозподілений прибуток (43 489) (32 981)
Власний капітал 46 675 70 332
Статутний капітал 758 758
Довгострокові зобов’язання - 1 431
Поточні зобов’язання 233 166 229 748
Чистий прибуток (збиток) (10 508) 2 236
Середньорічна кількість акцій (штук) 3 030 120 3 030 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1240 1254

Правління АТ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Бородянське автотранспорт-
не підприємство 13237» (код ЄДРПОУ 23239330, місцезнаходження: Украї-
на, 07800, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, 
88, тел. 0447756994, (надалі — Товариство) повідомляє, що чергові річні 
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2016 р. 
об  11:30 за адресою: Україна, 07800, Київська обл., Бородянський р-н, 
смт. Бородянка, вул. Вокзальна, 88, адміністративна будівля ПрАТ  «Бо-
родянське АТП 13237», 2 поверх, зал нарад.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 25.04.2016 р.

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

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

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

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

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

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про затвердження розміру річних дивідендів, про 

виплату дивідендів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (про 

вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом 
одного року з дати прийняття рішення.

До дати проведення загальних зборів, акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 

порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 07800, Київська область, Бородянський район, смт. Боро-
дянка, вулиця Вокзальна, 88 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, в 
бухгалтерії Товариства, а в день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер Шевченко Н.В., 
тел./факс: 8 (04477) 5-69-94. При собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, а для представників — довіреність, оформлену у встановленому 
порядку, і документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 рік 
Найменування показника Період

Звітний 
(2015)

Попере-
дній (2014)

Усього активів, (тис. грн.) 15926 15563
Основні засоби (за залишковою вартістю), (тис. грн.) 10339 10581
Довгострокові фінансові інвестиції, (тис. грн.) 0 0
Запаси, (тис. грн.) 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість, (тис. грн.) 4680 4273
Грошові кошти та їх еквіваленти, (тис. грн.) 120 157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), (тис. 
грн.)

-1446 -1590

Власний капітал, (тис. грн.) 867 723
Статутний капітал, (тис. грн.) 1195 1195
Довгострокові зобов’язання і забезпечення, (тис. грн.) 0 -
Поточні зобов’язання і забезпечення, (тис. грн.) 15059 14840
Чистий прибуток (збиток), (тис. грн.) 144 96
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4778730 4778730
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду, (тис. грн.)

0 0

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Львів-Авто» (надалі — Товариство), 

місцезнаходження якого: м.Львів, вул.Городоцька, 282, повідомляє про 
скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням 
Наглядової ради Товариства від 21.03.2016 року на 29 квітня 2016 року 
о 10 год. 30 хв. за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 282а, другий 
поверх, кімната №1, з наступним порядком денним (переліком пи-
тань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 

Товариства ( в т.ч. обрання Голови та секретаря зборів).
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
8. Зміна типу акціонерного Товариства з Публічного акціонерного то-

вариства на Приватне акціонерне товариство.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження нової редакції Статуту у зв’язку із зміною типу акціонерного това-
риства та приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами 
законодавства України.

10. Затвердження нової редакції положень про загальні збори, нагля-
дову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (Ревізора) Товариства та 
інших внутрішніх документів.

11. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядо-
вої ради, Голови та членів ревізійної комісії.

12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Про за-
твердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради.

13. Обрання ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов до-
говору з Головою та членами ревізійної комісії Товариства.

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — 
10:00, закінчення реєстрації — 10:30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах акціонерів — 25 квітня 2016 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонеру — документ, що 
посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) — документ, 
що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно законо-
давства України; для юридичної особи — витяг з рішення зборів засно-
вників про призначення особи, якій надані повноваження голосувати на 
Загальних зборах акціонерів.

Акціонери (їх представники) мають право ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів, за місцем знаходження Товариства — м.Львів,  
вул.Городоцька, 282а, другий поверх, кімната №1, з 26 березня 2016 року 
з 10:00 до 16:00 у робочі дні.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Генеральний директор Товариства Шепеляк Мирон Зіновійович. 
Довідки за телефоном: 032 2950222.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 10831 12504
Основні засоби 1029 1322
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 665 1105
Сумарна дебіторська заборгованість 215 860
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 43
Нерозподілений прибуток 6918 6706
Власний капітал 7374 7162
Статутний капітал 360 360
Довгострокові зобов»язання 2802 4441
Поточні зобов»язання 655 901
Чистий прибуток (збиток) 414 - 447
Середньорічна кількість акцій 600164 600164
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 46

Генеральний директор ПАТ «Львів-Авто»  Шепеляк М.З.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ-АВТО»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 28 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

44

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

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

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

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

Генеральний директор  Зайченко І.Б.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ «САТІС» (місцезнаходження: 03028, м. Київ, вул. 
Саперно-Слобідська, 22) повідомляє, що чергові загальні збори учасників 
Товариства відбудуться 28 квітня 2016 року о 10:00 за адресою: 03028, 
м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, оф. 4.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 09:00 до 10:00. Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 
22 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Ревізора, звіт виконавчого органу та прийняття рішення за на-

слідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік.
7. Вирішення питань, пов’язаних з виконанням нормативів Положення, 

затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України № 741 від 08.10.2009 року.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства (03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, оф. 4) у робочі дні (з 
понеділка по п’ятницю) з 09.00 год. до 17.00 год. Особа, відповідальна за 

порядок ознайомлення акціонерів з документами — фінансовий директор 
Яхниця Олександр Ігорович.

Всім акціонерам мати при собі паспорт, а уповноваженим особам, крім 
паспорту, довіреність. Довідки за телефоном: (044) 502-10-38.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 39810,7 40657,0
Основні засоби 8500,5 8806,8
Довгострокові фінансові інвестиції 12281,0 14089,9
Запаси 37,8 85,1
Сумарна дебіторська заборгованість 3498,4 2313,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2440,0 1544,9
Нерозподілений прибуток 10654,7 10556,5
Власний капітал 33758,3 33660,1
Статутний капітал 16524,4 16524,4
Довгострокові зобов’язання 1519,4 1158,4
Поточні зобов’язання 4533,1 5838,5
Чистий прибуток (збиток) 196,2 2946,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 22

Генеральний директор ПрАТ «СК «САТІС»  І.О. Яхниця

До відома акціонерів ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР»
Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів Приватного акціонер-

ного товариства «ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС 
«ПРОТАСІВ ЯР» (місцезнаходження: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, 
Україна, 03038) відбудуться 29 квітня 2016 р. за адресою: вул. Про-
тасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038.

Початок зборів о 10 годині 30 хв.
Реєстрація учасників зборів з 10 години 00 хв. до 10 години 15 хв. в 

день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних 

зборах акціонерів — станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗБОРІВ:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії для забезпечення проведення голосу-

вання на Загальних зборах Товариства.
3. Звіт директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями 
діяльності на 2016 рік та його затвердження.

4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства у 2015 році та його затвердження.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ПРОТАСІВ 
ЯР».

7. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства.
8. Обрання Ревізора Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» 

шляхом викладення його в новій редакції.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» (тис. грн.)
Найменування показника 2015 рік 2014 рік

Усього активів 3 668,8 3 393,1

Основні засоби 2 518,7 2 590,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1 148,9 802,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 0,7
Нерозподілений прибуток (661,2) (684,9)
Власний капітал 2 938,8 2 915,1
Статутний капітал 3 600,0 3 600,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 730,0 478,0
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій шт. 360 000 360 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 5 5

Кожний акціонер має право брати участь у Загальних зборах акціо-
нерів персонально або через свого представника. Участь у Загальних 
зборах є добровільною. Акціонер самостійно вирішує брати чи не бра-
ти йому участь у Загальних зборах акціонерів.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів — 
документи, що посвідчують їх особу та повноваження.

Для ознайомлення з матеріалами, з якими акціонери можуть озна-
йомитися під час підготовки до Загальних зборів, необхідно зверта-
тись за адресою: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами — директор ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» Жила С.А. Телефони 
для довідок: (044)528-92-60, (044) 206-46-92.

Директор ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР»  С.А. Жила

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГІРСЬКОЛИЖНИй СПОРТИВНИй КОМПЛЕКС «ПРОТАСІВ ЯР»
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Шановний акціонере
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕ-

ЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», місцезнаходження за адресою: Київська область,  
м. Біла Церква, вул. П.Запорожця, 361, код ЄДРПОУ 30664834, повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства (надалі 
збори).

Збори відбудуться «28» квітня 2016 року об 11.00 год. за адресою: 
м. Біла Церква Київської області, вул. Петра Запорожця, 361, 3 поверх, 
актова зала.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 год. «28» квіт-
ня 2016 року за адресою: м. Біла Церква Київської області, вул. Петра За-
порожця, 361, 3 поверх, актова зала.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2015 р.».
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (покрит-

тя збитків) товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у 

яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності.

10. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних пра-
вочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВ-
СЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих За-
гальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які 
вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протя-
гом цього ж строку.

11. Відкликання в повному складі та обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1993312 1690956
Основні засоби 88646 84916
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 84430 8145
Сумарна дебіторська заборгованість 1699528 1510040
Грошові кошти та їх еквіваленти 67205 36541
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1943) 31347
Власний капітал 111461 146503
Статутний капітал 76726 76726
Довгострокові зобов’язання 712549 1297722
Поточні зобов’язання 1165132 243013
Чистий прибуток (збиток) (34641) (48288)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13343700 13343700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 443 443

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах 
акціонерів — 21 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, що посвідчує 
особу, для представників акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнахо-
дженням товариства, а саме: Київська область, м. Біла Церква, вул. П.За-
порожця, 361, 3-й поверх, актова зала.

Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгено-
вич, тел. 33-76-75.

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕРНУМ БАНК»

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВЕРНУМ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36301800
3. Місцезнаходження: 02094 м. Київ проспект Юрія Гагаріна, 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)559-23-18, (044)559-23-18
5. Електронна поштова адреса: info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vernumbank.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
24 березня 2016 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 

(протокол №16) прийнято рiшення призначити з 25.03.2016 р. на посаду 
члена Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Начальника Управління фінансо-
вого моніторингу Чирчик Світлану Геннадіївну безстроково, вiдповiдно до 
Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». С.Г. Чирчик не володіє часткою в статутно-
му капiталi емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Протягом останніх п’яти років Чирчик Світлана Геннадіївна 
займала такі посади: ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» — головний фахі-
вець відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніто-
рингу, головний фахівець відділу фінансового моніторингу; ПАТ «КРЕ-
ДИТПРОМБАНК» — заступник начальника управління фінансового 
моніторингу, начальник відділу звітності управління фінансового моніто-
рингу. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Особу обрано на строк до припинення повноважень.

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

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

В.о. Голови Правління Гнинюк Олена Василівна,       25.03.2016 р. 

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРiСТАЛiСТ»

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«КРIСТАЛIСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00222373
3. Місцезнаходження: 36023, м. Полтава, вул. Красiна, буд.71-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-68-65; (0532) 51-68-11
5. Електронна поштова адреса: bcb@diamond.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://diamond.poltava.ua, корпо-
ративна iнформацiя

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Повноваження Директора ПАТ «КРIСТАЛIСТ» Примака Олександра 

Васильовича припиненi 23.03.2016 у зв'язку з закiнченням строку дiї 
контракту. Акцiями Товариства не володiє, на посадi перебував два 
роки. На засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол № 19 вiд 
23.03.2016 року) прийнято рiшення призначити (обрати) Примака Олек-
сандра Васильовича на посаду директора ПАТ «КРIСТАЛIСТ», строком 
на один рiк, з 23.03.2016 по 22.03.2017 року включно. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: головний енерге-
тик, заступник директора з технiчного забезпечення, директор 
ПАТ «КРIСТАЛIСТ». Акцiями емiтента не володiє. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.

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

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

Директор ПАТ «КРiСТАЛiСТ» Примак Олександр Васильович, 
24.03.2016 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «ТРАСТ»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 35371070)
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 

куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення Загальних 
зборів. 

Річні Загальні збори акціонерів Банку (надалі – Загальні збори) відбу-
дуться 27 квітня 2016 року о 10:00 год. за адресою: Україна, 01014, 
м.  Київ, вул. Сергія Струтинського, 8 (кабінет №401).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загаль-
них зборах. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись 
у день проведення Загальних зборів та за адресою: Україна, 01014, м. Київ, 
вул. Сергія Струтинського, 8 (кабінет №401), з 09.15 годин до 09.45 годин.

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

ження представника акціонера на право участі та голосування на Загаль-
них зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника ак-
ціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного 
законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства Украї-
ни (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином за-
свідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином 
засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, 
яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

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

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

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

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ 
Банк «ТРАСТ».

2. Про розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПАТ 
Банк «ТРАСТ» за 2015 рік.

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ Банк «ТРАСТ» 
за 2015 рік.

4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного 
звіту ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік.

5. Про затвердження річного звіту ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ Банк «ТРАСТ» за 2015 рік.
7. Про виплату дивідендів та їх розмір.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ Банк «ТРАСТ» шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
9. Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ Банк 

«ТРАСТ» в новій редакції.
10. Про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів 

ПАТ Банк «ТРАСТ» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про затвердження змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ Банк 

«ТРАСТ» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про затвердження змін до Положення про Правління ПАТ Банк 

«ТРАСТ» шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 

ПАТ Банк «ТРАСТ».
14. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Нагля-

дової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
15. Про зміну кількісного складу Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
16. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
17. Про обрання Голови Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
18. Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради 
ПАТ Банк «ТРАСТ», встановлення розміру їх винагороди.

19. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових (контр-
актів) та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 
Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів.

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань По-
рядку денного, за місцезнаходженням Банку: Україна, 01014, м. Київ, вул. 
Сергія Струтинського, 8, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, кабінет 
для переговорів, та в день проведення Загальних зборів - у місці їх прове-
дення: Україна, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8 (кабінет 
№401).

Для ознайомлення із зазначеними документами:
1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі:

• документ, що посвідчує особу (паспорт);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі:
• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на пра-

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

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

Документи надаються акціонеру ПАТ Банк «ТРАСТ» та/або його пред-
ставнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, протягом 
5 робочих днів з дати отримання ПАТ Банк «ТРАСТ» відповідного запиту. В 
день проведення Загальних зборів документи надаються акціонеру (пред-
ставнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлення в місці 
проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. 

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в пись-
мовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту 
ПАТ Банк «ТРАСТ» на адресу: Україна, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтин-
ського, 8.

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

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

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами – Маєрян Сорін Володимирович, Голова Правління 
ПАТ Банк «ТРАСТ».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних 
зборів можна отримати за тел.: +38-044-502-45-92 або за адресою: Украї-
на, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, або в мережі Інтернет (за 
адресою https://www.banktrust.com.ua).

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 724 911 708 933
Основні засоби 90 176 86 761
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 88 178 35 492
Грошові кошти та їх еквіваленти 189 634 32 837
Нерозподілений прибуток (38 258) 207
Власний капітал 95 350 82 608
Статутний капітал 120 000 69 000
Довгострокові зобов'язання 498 422 601 626
Поточні зобов'язання 131 139 24 699
Чистий прибуток (збиток) (38 258) 207
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120 000 69 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 340 366

Застереження: зазначена вище інформація наведена, виходячи з по-
передніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності 
Банку і може бути скоригована за наслідками проведення незалежного ау-
диту фінансової звітності за 2015 рік. Звертаємо увагу на можливу невідпо-
відність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які будуть 
визначені після здійснення цього повідомлення та оприлюднені згідно чин-
ного законодавства.

Повідомлення про проведення  Бюлетень «Відомості НКЦПФР», 
від 25.03.2016р. № 58 (2312) загальних зборів опубліковано  (дата, но-
мер та найменування офіційного друкованого органу (видання)) 

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

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

Голова Правління
ПАТ Банк «ТРАСТ» ___________

(підпис) 
С.В. Маєрян

М. П. 24 березня 2016 року
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Річна інформація емітента цінних паперів 
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПРАЙМ-БАНК" , 
26051650 м. Київ - 03049 
м. Київ Богданiвська, 24 
(044)2302656

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

24.03.2016

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

www.prime-bank.kiev.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

Аудиторська перевірка не 
проводилася.

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

Банк знаходиться в процесі 
ліквідації. Ліквідацію здійснює 
Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звiтного (2015) 
та попереднього (2014) рокiв 
рiшення щодо виплати дивiдендiв 
не приймались.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПРАйМ-БАНК”

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО БАНК "ТРАСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Київ вулиця Сергiя 

Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5024592 (044)5024593
5. Електронна поштова адреса Nataliia.Kurash@banktrust.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
Наглядова Рада ПАТ БАНК «ТРАСТ» (Протокол № 220316 вiд 

22.03.2016р.) прийняла рiшення про звiльнення Радченко Олени 
Олександрiвни з посади керiвника Служби внутрiшнього аудиту ПАТ БАНК 
«ТРАСТ» 24 березня 2016 року.

Радченко Олена Олександрiвна акцiями ПАТ БАНК «ТРАСТ» не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Радченко Олена Олександрiвна перебувала на посадi керiвника Служ-
би внутрiшнього аудиту з 15 лютого 2008 року по 24 березня 2016 року.

На дату прийняття рiшення про звiльнення Радченко Олени 
Олександрiвни iншу особу на посаду керiвника Служби внутрiшього аудиту 
не призначено. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 
iii. Підпис

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

2. Найменування посади Маєрян Сорiн Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.03.24
(дата)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДМИТРІВ-

СЬКИй АГРОТЕХСЕРВС» (код за ЄДРПОУ: 00909070 місцезнахо-
дження: Чернігівська обл., Бахмацький р.-н., смт Дмитрівка вул.. Свердлова , 13 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 30 квітня 2016 року о 11-00 годині за адресою: Чернігівська обл., Бах-
мацький р.-н., смт. Дмитрівка вул.. Свердлова , 13 , актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10-00 по 11-55 
години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів – 26 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про фінансово господарську діяльність ВАТ за 2015  рік 

та основні напрямки діяльності ВАТ на 2016 рік.
4. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяль-

ності Товариства за 2015 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік та затвердження плану розподілу при-

бутку на 2016рік.
7. Про обрання органів управління товариства.
8. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу 

товариства
9.Про відчуження рухомого майна товариства
Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при собі 

паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законодав-
ства) та паспорт.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з поне-
ділка по п’ятницю, з 9-30 до 16-00, за адресою: Чернігівська обл., Бахмаць-
кий р-н,смт. Дмитрівна вул..Свердлова,13 кабінет секретаря голови правлін-
ня, а вдень проведення загальних зборів-у місці їх проведення. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є голова ліквідаційної комісії Петлай Іван Миколайович.
Основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Звітний 
період
2015

Попередній 
період 2014

Усього активів 70,4 91
Основні засоби 59,6 66,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10,8 10,8
Сумарна дебіторська забогованість - 13,5
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,5
Нерозподілений прибуток (395,9) (376,2)
Власний капітал 6,9 26,6
Статутний капітал 76,4 76,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 63,5 71,8
Чистий прибуток (збиток) (19,7) (19,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" , 
19357762 м. Київ - 04071 м. Київ 
Воздвиженська, 56 (044)2016923

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

24.03.2016

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

www.energobank.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Аудиторська перевірка не проводи-
лася.

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товари-
ство)

Банк знаходиться в процесі 
ліквідації.
Ліквідацію здійснює Фонд гаранту-
вання вкладів фізичних осіб.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звiтного (2015) та 
попереднього (2014) рокiв рiшення 
щодо виплати дивiдендiв не 
приймались.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЕНЕРГОБАНК” 

НОВИНИ

НКЦПФР підбила підсумки роботи у 2015 
році в сфері правозастосування та 

контролю за діяльністю учасників ринку
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) повідомляє про підсумки роботи у на-
прямку правозастосування та контролю за діяльністю 
учасників ринку цінних паперів за 2015 рік.

Протягом минулого року уповноважені особи Комісії 
розглянули 4 765 справ про правопорушення на ринку 
цінних паперів (для порівняння у 2014 році – 6 868 справ), 
за результатами розгляду яких було накладено штрафів 
на загальну суму 51 793 236 грн (у 2014 році – 96 090 000 
грн).

Найбільш типовими правопорушення на ринку цінних 
паперів залишалися: неподання адміністративних даних 
професійними учасниками ринку, неподання регулярної 
та особливої інформації емітентами цінних паперів, не-
виконання розпоряджень про усунення порушень зако-
нодавства про цінні папери, недотримання пруденційних 
показників та неподання плану заходів щодо поліпшення 
фінансового стану.

Зокрема, за фактами «неподання, подання у неповно-
му обсязі інформації та/або подання недостовірної ін-
формації» минулого року порушено 72% справ. В той же 
час, наприклад, за фактами маніпулювання цінами на 
ринку порушено 4% справи.

За результатами розгляду справ про правопорушення 
Комісія найчастіше застосовувала такі види санкцій: 
65%  – фінансові санкції, 23% – попередження, 6% – ану-
лювання/зупинення ліцензій. У 6% випадків справи були 
закриті.

Підставами для анулювання ліцензій на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку були: невід-
новлення профучасником протягом 3 місяців статусу 
члена СРО (28%), повторне протягом року вчинення пра-
вопорушення (24%), невиконання розпорядження про 
усунення порушень ліцензійних умов (24%), відсутність 
ліцензіата за місцезнаходженням (18%), відмова ліцензі-
ата у проведенні перевірки (5%).

Що стосується фінансових санкцій, то сума накладе-
них штрафів уповноваженими особами Комісії з ураху-
ванням інформації територіальних органів у 2015 році 

становила 51 793 236 грн, а сплачених – 2 755 988 грн 
(5,32%). Кількість накладених штрафів становила 2 901, 
а кількість сплачених – 983 (33,88%).

Штрафні санкції, накладені за порушення вимог зако-
нодавства щодо запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або 
від фінансування тероризму чи фінансування розповсю-
дження зброї масового знищення, були сплачені у 2014 і 
2015 роках в повному обсязі.

Порушені справи за фактами маніпулювання цінами 
на ринку залишаються найбільш резонансними. Протя-
гом 2015 року порушено 108 справ за цим видом право-
порушення, з яких 15 справ було розглянуто уповнова-
женими особами Комісії. Суб’єктами всіх розглянутих 
справ виступали торговці цінними паперами. За резуль-
татами розглядів накладено фінансові санкції у вигляді 
штрафів на суму 4 410 000 грн, сума сплачених штрафів 
за цим правопорушенням становила 510 000 грн (11,56%). 
Наразі Комісія вивчає питання щодо належного виконан-
ня фондовими біржами їх функцій попередження маніпу-
лювання під час торгів.

Стосовно судових процесів з питань правозастосуван-
ня, то у 2015 році загалом було відкрито 584 проваджен-
ня в адміністративних справах. В 482 провадженнях 
оскаржувалося стягнення фінансових санкцій, у 96 про-
вадженнях – постанови про накладання санкцій, у 6 про-
вадженнях – розпорядження про усунення порушень за-
конодавства про цінні папери.

За результатами судового розгляду справ судами пер-
шої інстанції прийнято 556 рішень на користь Комісії, 
31 рішення ‒ на користь суб’єктів фондового ринку. Комі-
сією подано 23 апеляційні скарги на рішення судів пер-
шої інстанції та 10 касаційних скарг (більшість з яких сто-
сувалася оскарження постанов Комісії про накладення 
санкцій за правопорушення на фондовому ринку).

За справами, пов’язаними з маніпулюванням цінами 
на фондовому ринку, суди різних інстанцій переважну 
кількість рішень винесли на користь Комісії.

Протягом 2015 року суттєво зменшилась кількість пе-
ревірок учасників фондового ринку, що обумовлено дією 
мораторію на їх проведення. Нагадаємо, що з 2014 року 
в Україні діє мораторій на проведення перевірок суб’єктів 
господарювання контролюючими органами, який дозво-
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ляє проведення перевірок підприємств, установ та орга-
нізацій, фізичних осіб – підприємців з обсягом доходу до 
20 млн грн виключно з дозволу Кабміну.

У 2015 році Комісією проведено всього 62 перевірки, 
зокрема, 10 перевірок емітентів, 16 – професійних учас-
ників ринку, 36 – суб’єктів первинного фінансового моні-
торингу. Така кількість майже в 6 разів менше, ніж у 2014 
році (391 перевірка). Цим пояснюється і зменшення в 5,6 
разів кількості виявлених порушень – всього у 2015 році 
виявлено 156 правопорушень.

Всі здійснені перевірки були позаплановими та відбу-
валися за постановами слідчих правоохоронних органів, 
ухвал суду та за заявкою суб’єкта перевірки.

З метою більш ефективного виконання функції нагля-
ду ринку та боротьби з правопорушеннями Комісією роз-
роблено та подано до Верховної Ради України законо-
проект (№ 2300а), який скасує мораторій на перевірки 
НКЦПФР.

Крім того, Комісією спільно з міжнародними експер-
тами, у тому числі з МВФ, підготовлений пакет законо-
проектів, який приведе повноваження регулятора до 
міжнародних стандартів IOSCO. Даний пакет законо-
проектів вже отримав схвальну оцінку з боку IOSCO. 
Документом розширюються можливості доступу Комі-
сії до інформації про фізичних та юридичних осіб, від-
криваються можливості обміну інформацією з іншими 
зарубіжними регуляторами. Ухвалення цього пакета 
законопроектів дозволить Україні приєднатися до Ме-
морандуму про взаєморозуміння IOSCO, а Комісії ста-
ти повноцінним учасником глобальної організації сві-
тових регуляторів.

У сфері правозастосування Комісія завершує роз-
робку законопроекту, який розширює її можливості в 
протидії зловживанням на фондовому ринку, а також 
удосконалить механізми виявлення махінацій і бороть-
би з ними. Даним законопроектом відповідальність за 
зловживання буде поступово приведена до європей-
ського рівня.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ  
до відома учасників ринку цінних паперів
Враховуючи наближення встановленого законодав-

ством кінцевого терміну для проведення річних за-
гальних зборів акціонерів та внесення змін до законо-
давства щодо скасування обмежень кількісного складу 
акціонерів приватного акціонерного товариства, Наці-
ональна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(НКЦПФР) звертає увагу учасників ринку цінних папе-
рів на необхідність виконання вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства», зокрема, 
щодо обов’язкового викупу акціонерним товариством 
акцій на вимогу акціонерів.

Статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (надалі - Закон) передбачено, що власники про-
стих акцій товариства мають право вимагати здійснення 
обов’язкового викупу акціонерним товариством належ-
них їм акцій за умови реєстрації для участі у загальних 
зборах товариства та голосування проти прийняття за-
гальними зборами рішень, передбачених Законом, зо-
крема, рішень щодо перетворення та зміни типу товари-
ства.

Акціонерне товариство в зазначених випадках відпо-
відно до норм статті 68 Закону зобов’язане здійснити 
обов’язковий викуп акцій.

Викуп акцій відбувається за ціною не меншою, ніж 
їх ринкова вартість, порядок визначення якої здійснюєть-
ся відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Наголошуємо, що набуття чинності з 1 травня 2016 
року змін до Закону України щодо захисту прав інвесто-
рів не скасовує право акціонерів щодо обов’язкового ви-
купу акцій на їх вимогу у разі голосування проти прий-
няття загальними зборами рішень щодо перетворення 
та зміни типу товариства. 

США становятся крупнейшей налоговой 
гаванью в мире - WSJ

США могут вскоре стать главной налоговой гаванью 
мира, поскольку управляющие компании переводят в 
страну активы состоятельных людей из Европы и других 
стран мира, пишет The Wall Street Journal.

Европейских инвесторов пугают не столько атаки 
террористов из «Исламского государства», сколько 
скорое вступление в силу Единого стандарта по обме-
ну налоговой информацией (Common Reporting 
Standard, CRS).

Согласно положениям этого документа, подписавшие 
его страны с 1 января 2017 года обязаны обмениваться 
информацией по налогам в ответ на запросы соответ-
ствующих органов. На данный момент к соглашению 
присоединились 96 государств, с одним заметным ис-
ключением - США.

Налоговое управление (IRS) США формально под-
держивает систему по обмену данными, однако оправ-
дывает свое неучастие в ней отсутствием санкций на это 
со стороны Конгресса, и как следствие, отсутствием фи-
нансирования.

Между тем еще в 2010 году в США был принят закон 
«О налогообложении иностранных счетов» (Foreign 
Account Tax Compliance Act, FATCA), обязывающий 
иностранные финансовые организации сообщать в 
IRS сведения об американских налогоплательщиках. 
В рамках законодательства 50 тыс. американцев уже 
вступили в специальную программу IRS по легализа-
ции незадекларированных средств и заплатили в бюд-
жет $7 млрд.

«США являются информационной черной дырой, - за-
явил глава консалтинговой фирмы Henley & Partners 
Кристиан Кейлин. - Финансовая информация поступает 
в страну, но не возвращается обратно».

Также эксперт указал на опасения по поводу со-
хранности частной информации. По его словам, есть 
существенная разница между уровнем информацион-
ной безопасности в Швейцарии и, например, в Индо-
незии, тогда как обе страны являются членами согла-
шения по CRS.

«Стремление перевести средства в США, террито-
рию, не подконтрольную CRS, не обязательно связано 
с вопросами безопасности, - отметил юрист компании 
Anaford Петер Которцеану. - Сверхбогатые люди просто 
очень трепетно относятся к вопросам конфиденциаль-
ности».
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Финдиректора компаний сомневаются в 
эффективности корпоративной 

отчетности – опрос EY
Финансовые директора компаний по всему миру все 

больше сомневаются в целесообразности и эффективно-
сти корпоративной отчетности на фоне растущего давле-
ния со стороны комитетов по аудиту, сложности примене-
ния новых требований к подготовке отчетности и ее 
перегруженности информацией, свидетельствуют данные 
исследования аудиторско-консалтинговой компании EY.

Например, лишь 55% респондентов считают, что 
при подготовке корпоративной отчетности соблюдают-
ся необходимые требования законодательства (про-
тив 84% в прошлом году). В России этот показатель 
составляет 53%.

Кроме того, меньше половины финдиректоров регу-
лярно используют ключевые показатели эффективно-
сти (KPI) деятельности (44%) и считают представляе-
мую информацию понятной и существенной (45%). 
Годом ранее эти показатели составляли 66% и 67% со-
ответственно.

Российские респонденты EY также отметили нарас-
тающее усложнение процесса подготовки отчетности, 
связанное, в частности, с увеличением видов и приме-
нимых стандартов отчетности, диверсификации видов 
продукции (услуг) и большим количеством различных 
систем, используемых для сбора учетных данных и под-
готовки отчетности. При этом количество юрисдикций, 
юридических лиц и бизнес-единиц в российских компа-
ниях существенно ниже, чем в среднем по миру.

По сравнению с предыдущим годом доля CFO, кото-
рые считают затраты на подготовку корпоративной от-
четности оправданными, сократилась с 68% до 39%.

Среди основных трудностей, характерных для теку-
щей практики подготовки отчетности, финансовые ди-
ректора назвали сложность нормативно-правовой среды 
(58%), объемы и темпы роста больших данных (55%) и 
особенности местных и международных требований за-
конодательства (53%).

В исследовании EY «Будущее корпоративной отчет-
ности: готовы ли вы к идеальному шторму?» (Are you 
prepared for corporate reporting's perfect storm?) приняли 
участие 1 тыс. финансовых директоров компаний с вы-
ручкой свыше $500 млн из 25 стран мира.

Китайские компании  
ухудшают прогнозы прибыли  
рекордными темпами в Азии

Китайские компании, акции которых торгуются на бир-
жах Шанхая и Гонконга, ухудшили свои прогнозы прибы-
ли на ближайшие 12 месяцев рекордными темпами в 
Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соб-
ственное исследование.

Прогноз прибыли компаний, зарегистрированных на 
бирже в Шанхае, был снижен на 6,8%, тогда как китай-
ские фирмы, представленные на Гонконгской бирже, 
ухудшили ожидания прибыли на 6,2%.

По словам аналитиков, это объясняется замедлением 
темпов роста экономики КНР и ухудшением спроса на 
сырьевые товары.

В Японии в феврале снова зафиксирована 
нулевая инфляция

Потребительские цены без учета стоимости свежих 
продуктов питания в Японии (ключевой показатель ин-
фляции) в феврале 2016 года не изменились в годовом 
выражении, как и в январе, свидетельствуют официаль-
ные данные.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также 
прогнозировали нулевую инфляцию в прошлом месяце.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов 
питания и энергоносителей увеличились на 0,8% после 
повышения на 0,7% месяцем ранее, что совпало с ожи-
даниями экспертов.

Общий показатель инфляции в Японии в феврале со-
ставил 0,3% после нулевого уровня в январе.

В настоящее время Банк Японии прогнозирует, что ин-
фляция в стране достигнет 2%-го целевого уровня в 
апреле-сентябре 2017 года.

«Инфляция в стране еще не достигла дна, она бу-
дет падать дальше, - говорит старший экономист 
Mitsubishi UFJ Research Синичиро Кобаяси. - Посте-
пенно становится очевидным, что Банк Японии не 
сможет достичь целевого уровня инфляции в наме-
ченные сроки».

По его мнению, потребительские цены без учета стои-
мости свежих продуктов питания могут упасть на 0,5% в 
мае или июне, а в июле ЦБ увеличит объем стимулиро-
вания экономики.

Низкие цены на нефть угрожают доходам 
бюджета США - эксперты

Аукцион прав на разработку месторождений в Мекси-
канском заливе, завершившийся в среду, привлек лишь 
30 компаний и принес бюджету США всего $156 млн, со-
общает агентство Bloomberg.

По данным Бюро по управлению энергией океана 
(Bureau of Ocean Energy Management, BOEM), устроите-
ля аукциона, всего было получено 148 заявок - мини-
мальное количество за два десятилетия.

Три года назад правительство выручило по итогам 
аналогичного аукциона $1,2 млрд.

«У компаний сейчас просто нет денег», - говорит быв-
ший глава BOEM Рэндэлл Лати.

В минувшем фингоду, завершившемся 1 октября 2015 
года, компании заплатили в общей сложности $8,7 млрд 
в виде платы за права на разработку, роялти и т.д. за до-
бычу на принадлежащих федеральному правительству 
землях и в государственных водах. Впрочем, это состав-
ляет лишь 0,4% поступлений в федеральный бюджет.

Между тем для отдельных штатов падение цен на 
нефть представляет собой гораздо более существенную 
проблему. В частности, на Аляске, где часть налогов на 
добычу распределяется между жителями штата, законо-
датели начали обсуждать возможность введения налога 
на доходы физических лиц. Отмечается, что на данный 
момент Аляска является единственным штатом в США, 
где такого налога не существует.

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

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА



№59, 28 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

51

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВК ФІНАНС 30
2. ПАТ АВТО 23
3. ЗАТ АВТОПОБУТСЕРВІС 36
4. ПРАТ АВТОСЕРВІС - АТП 16327 20
5. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364 22
6. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СОДРУЖЕСТВО»
29

7. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СОДРУЖЕСТВО»

42

8. ПРАТ АЗОВАВТОСЕРВІС 34
9. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 38
10. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 38
11. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО-15112
15

12. ПАТ БАНК «ТРАСТ» 46
13. ПАТ БАНК «ТРАСТ» 47
14. ПАТ БІЗНЕС СТРАТЕГІЯ 33
15. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 45
16. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 13
17. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 7
18. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13237
43

19. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 10
20. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 45
21. ПАТ ВЕСОТРА-ХАРКІВ 28
22. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

5

23. ПАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 10599

19

24. ПРАТ ГАЛАН 23
25. ПРАТ ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ПРОТАСІВ ЯР»
44

26. ПАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

36

27. ВАТ ДМИТРІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 47
28. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО 

ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ
24

29. ПРАТ ЕЛАН 27
30. ПАТ ЕНЕРГОБАНК 48
31. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 6
32. ВАТ ЖАЙВІР 3
33. ПРАТ ЖИТОМИРЦУКОР 13
34. ПАТ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО 

ДОМОБУДУВАННЯ
27

35. ПРАТ ЗАПОРІЖБІОСИНТЕЗ 25
36. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 17
37. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 23
38. ПАТ ЗНКІФ «КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС» 32
39. ПАТ ЗНКІФ «ЛІДЕР-ІНВЕСТ» 32
40. ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» 10
41. ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» 28
42. ПАТ КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ 20
43. ПАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 39
44. ПРАТ КІМОЛ 40
45. ПАТ КОД ІНВЕСТ 30
46. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» 21
47. ПАТ КОРОВИНЕЦЬКЕ 27
48. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОРТЕКС»
19

49. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКА МІЖВІДОМЧА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 28

34

50. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 8
51. ПАТ КРІСТАЛІСТ 45
52. ПРАТ КУА АПФ «УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 39
53. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ» 8
54. ПАТ ЛФС СЕРВІСЕС 31
55. ПАТ ЛЬВІВ-АВТО 43

56. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 
МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

9

57. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» 16
58. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 18
59. ПРАТ МЕХАНІЗАТОР 37
60. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
29

61. ПРАТ МІКРОСИСТЕМА 20
62. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«СВІТЯЗЬ»
14

63. ПРАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ 
АВТОМАТИКИ»

16

64. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 36
65. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА 

АГРОПРОМТЕХНІКА
18

66. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОСНАЩЕННЯ

12

67. ПРАТ НІКСТРОМ 24
68. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 42
69. ПАТ ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС 31
70. ПАТ ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
30

71. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 21
72. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 5
73. ПАТ ПІОНТЕКС 11
74. ПАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 29
75. ПА0 ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ 

«КИЇВПРОПАНГАЗ» 
26

76. ПАТ ПРАЙМ-БАНК 47
77. ПАТ ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ 33
78. ПРАТ РЕМБУДТОРГ 9
79. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 

КОМБІНАТ
37

80. ПАТ САРНЕНСЬКА ПМК-81 34
81. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
21

82. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ

28

83. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 14
84. СПЕЦЕЛЕКТРОРЕМОНТ 22
85. ПАТ СТАЛЬ 26
86. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» 6
87. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАГОДА» 38
88. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» 39
89. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС» 44
90. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 9
91. ПРАТ СТРОЙАВТОСЕРВИС 18
92. ПАТ СУМИРИБГОСП 11
93. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
41

94. ПРАТ ТАРА 21
95. ПАТ ТАУРУС ГРУП 17
96. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «МОРОЗІВСЬКИЙ» 35
97. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ 7
98. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 

РОЗВИТКУ
41

99. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 10
100. ПРАТ УКРРАДІОПРИЛАД 24
101. ПРАТ УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 23
102. ПРАТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС 15
103. ПРАТ УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА 35
104. ПРАТ ФАРМА-НЕТ, УКРАЇНА 6
105. ФЕДЬКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 33
106. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА» 14
107. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 40
108. ПАТ ХІМПРОММЕТ 25
109. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 12
110. ПАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 25
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