
Повідомлення про проведення загальних зборів  
ПАТ «Придніпровське»  

 
Виконавчий орган місцезнаходження Україна Херсонська область Нововоронцовський 
район, с. Новоолександрівка, вул. Першого травня,1,повідомляє,що 02 березня 2012 року о 9 
год.00 хв.відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Придніпровське» в актовому залі 
будинку тваринників за адресою: Херсонська область Нововоронцовський район с. 
Новоолександрівка вул.. Придніпровська. 
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське» буде 
здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Придніпровське» 02 березня 2012 року з 07-30 
години до 08-50 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«Придніпровське»: Україна, Херсонська обл., Нововоронцовський район, с. 
Новоолександрівка, вул.. Придніпровська, будинок тваринників. 
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати з собою паспорт, 
представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного 
законодавства України. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Придніпровсь-ке», 26 лютого 2012 року. 
Особа, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Придніпровське», які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «Придніпровське», призначених на 02 березня 2012 року, «Всеукраїнський 
депозитарій цінних паперів». Місцезнаходження відповідальної особи: Україна, місто Київ, 
вулиця Тропініна, буд.7-Г. Режим роботи відповідальної особи: в робочі дні з 09.00 до 18.00 
години (перерва з 13.00 до 14.00 години). 
 
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:  
 
1.Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське». 
Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське». 2.Звіт 
Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік. 4.Звіт 
Ревізійної комісії. 
5.Затвердження річного звіту за 2011 рік.  
6.Затвердження розподілу прибутку за 2011 рік.  
7.Прийняття рішення про списання та реалізацію основних засобів 
 
Порядок ознайомлення акціонерів(учасників) з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів. 
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, 
а також шляхом отримання їх копій для ознайомлення, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом ознайомлення з 
ними за адресою: Україна, Херсонська обл., Нововоронцовський район, с. 
Новоолександрівка, адміністрація ПАТ, кабінет головного бухгалтера у робочі дні з 08:00 до 
13:00 ( без перерви ). В день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 
ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства з 8-00 години до 9-00 години. Посадові особи ПАТ «Придніпровське », 
відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами,голова Наглядової ради 
Ващенко Лариса Василівна,ст..економіст Вюнченко Ганна Михайлівна. За інформацією 
звертатися за телефоном (05533) 3-82-36, (05533) 3-82-35. 
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) 
 
Найменування показників                                         період 
                                                                   звітний                  попередній 
Усього активів                                           22159                      16643 



Основні засоби                                          8587                         8031 
Довгострокові фінансові інвестиції           -                               - 
Запаси                                                         10676                      3502 
Сумарна дебіторська заборгованість       1832                       361 
Грошові кошти та їхні еквіваленти          752                         3189 
Нерозподілений прибуток (збиток)           -                               - 
Власний капітал                                         17505                     16496 
Статутний капітал                                     1223                       1223 
Довгострокові зобов’язання                        -                              - 
Чистий прибуток (збуток)                       +3204                     +2737 
Середньомісячна кількість акцій (шт.)   4893200                 4893200 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113          120 
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень «Цінні папери 
України» № 16 від 30.01.2012 року, газета «Наддніпрянська правда» № 7 від 01.02.2012 р. 
 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 
 

Директор Свiтличний Микола Гнатович 
 


