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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т. в. о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розді-
лу V Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань у 
формі Витягу від 15.03.2017 року №1002325804 про 
внесення 07.02.2017 року запису про припинення за 
рішенням суду щодо припинення ТОВ «Сінний ринок» 
(код за ЄДРПОУ: 32050314) у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 16.01.2017, 910/29957/15, Господарський 
суд міста Києва, та інформації отриманої листом арбі-
тражного керуючого Катриченка Ю. О. від 20.02.2017 
року № 20.2/1 (вх. № 5727 від 27.02.2017 року), скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій тов «Сінний ри-
нок» серії а. Свідоцтво про реєстрацію випуску облі-

гацій ТОВ «Сінний ринок» серії А від 08.11.2007 року 
№872/2/07, видане 22.02.2008 року Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 47-Кф-Со від 15 березня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т. в. о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «ПОБУТОВИК» (78700, 
Івано-Франківська область, Верховинський район, 
смт. Верховина, вул. Франка, буд. 19, код за ЄДРПОУ: 
02139386) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій прат «поБУтовиК». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ПОБУ-
ТОВИК» від 10.03.2011 року №12/09/1/11 (дата видачі 
дубліката – 28.12.2016), видане Західним територіаль-
ним управлінням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 112-Кф-С-а від 16 березня 2017 року.

*   *   *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т. в. о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 15.03.2017 №1002325854 щодо внесення 
24.05.2012 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, за судовим рішенням Господарського суду Лу-
ганської області, 17.05.2012, 20/68б/2011 та інформації, 
наданої ліквідатором Зат «рубіжанськбуд» Шалаш-
ним Л.О. листом від 03.03.2017 №02-01/ (вх. від 
09.03.2017 №6686), зупинено обіг акцій ЗАТ «Рубіжансь-
кбуд», код за ЄДРПОУ: 01240918 – розпорядження 
№70-Кф-З від 17 березня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«21» березня 2017 року.
17.03.2017 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.
*   *   *

Інформація про діяльність
центрального територіального департаменту 

нКцпфр
01.03.2017 по 15.03.2017

Фахівцями відділу контролю за діяльністю емітентів, 
професійних учасників ринку цінних паперів та захисту 
прав інвесторів управління контрольно-правової роботи 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 
період з 01.03.2017 року по 15.03.2017 розпочато 24 по-
запланових перевірок. Планових перевірок не проводи-
лось.

За зазначений період проведено 2 нагляди за реє-
страцією акціонерів, проведенням загальних зборів, го-
лосуванням та підбиттям його підсумків на загальних 
зборах акціонерного товариства ПрАТ «Укрхудожпром», 
ПАТ»Київський науково - дослідний та проектно - кон-
структорський інститут «Енергопроект».

Надійшло 16 письмових звернень, заяв, щодо діяль-
ності емітентів та професійних учасників фондового рин-
ку та листів від Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Надано14 відповідей на звернення, заяви, листи за-
явників, які надійшли у зазначений вище період, та на 
скарги, що надійшли раніше. 

Направлено 4 запити емітентам.

Також винесено 9 постанов про порушення справи про 
правопорушення на ринку цінних паперів.

Виклики для складання протоколу про адміністратив-
не правопорушення на ринку цінних паперів не направ-
лялись.

За участю відділу супроводження справ про правопо-
рушення на ринку цінних паперів з 01.03.2017 року по 
15.03.2017 року було розглянуто 117 справ про право-
порушення на ринку цінних (накладено штрафних санк-
цій у розмірі 1 459 450,00 грн.), 2 справи про правопору-
шення у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
або фінансуванню тероризму (3 400, 00 грн.) та 2 справи 
про адміністративні правопорушення на ринку цінних па-
перів (8 840, 00 грн.).

Було винесено 100 Розпоряджень про усунення пору-
шень законодавства про цінні папери.

Складено 130 актів про правопорушення на ринку цін-
них паперів та 2 акти про правопорушення у сфері запо-
бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

За звітний період від юридичних осіб надійшло 7 пла-
тіжних доручень про сплату штрафних санкцій на суму 
27200, 00 грн.

За звітний період з 01.03.2017 по 15.03.2017 р. у відді-
лі фінансового моніторингу : 

Триває 9 планових перевірок суб’єктів первинного фі-
нансового моніторингу щодо дотримання вимог законо-
давства у сфері запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

Завершено 1 позапланову перевірку суб’єкта первин-
ного фінансового моніторингу щодо дотримання вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

Завершено 3 планові перевірки суб’єкта первинного 
фінансового моніторингу щодо дотримання вимог зако-
нодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення (складено Акти про 
відсутність СПФМ); 

Винесено 1 Постанову про порушення справи про пра-
вопорушення та 3 Постанови про порушення справ про 
правопорушення на ринку цінних паперів;

Складено 2 Акти про правопорушення та 3 Акти про 
правопорушення на ринку цінних паперів;

Направлено 3 пакети документів до ЦА для прийняття 
рішення щодо анулювання ліцензій на здійснення про-
фесійної діяльності на ринку цінних паперів.

За звітний період з 01.03.2017 по 15.03.2017 р. спеціа-
лістами відділу звітності та моніторингу:

- прийнято та опрацьовано 38 особливих інформацій 
емітентів цінних паперів;

- прийнято та опрацьовано 43 річні інформації емітен-
тів цінних паперів.

За вказаний термін в відділі нагляду за емітентами цін-
них паперів розглянуто пакети документів, на основі яких:
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Відповідно до рішення Комісії № 736 проведено замі-
ну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного 
товариства, а саме ПрАТ «Оздоровчий центр «Ярина» 
(код за ЄДРПОУ: 31432333).

*   *   *
Інформація про роботу

Східного територіального управління нКцпфр 
з 03.03.2017 року по 16.03.2017 року

Протягом звітного періоду Східним територіальним 
управлінням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку закінчено проведення планової пере-
вірки ТОВ «Професійна комерція», триває планова пе-
ревірка ТОВ «Наноінвест» та розпочато планову пере-
вірку ТОВ «Статус Ессет Капітал». 

У відношенні юридичних осіб складено 34 акта про 
правопорушення на ринку цінних паперів, опрацьовано 
105 особливих інформацій та 36 річних звітів емітентів.

Східним територіальним управлінням НКЦПФР:
замінено свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 

зв’язку із зміною типу акціонерного товариства з пу-
блічного на приватне та зміною найменування:

- ПрАТ «Суми-Авто».
Уповноваженою особою Комісії розглянуто справи про 

правопорушення на ринку цінних паперів
винесено:
постанови про накладення штрафних санкцій за не-

розміщення особливої інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних па-
перів у строк:

- ПАТ «ім. Шевченка» - у розмірі 170 грн.,
- ПАТ «Харківський велосипедний завод ім Г.І. Петров-

ського» - у розмірі 340 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за роз-

міщення не в повному обсязі та розміщення недосто-
вірної річної регулярної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних па-
перів:

- ПАТ «Миловарний комбінат» - у розмірі 170 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за не-

розміщення інформації у повідомленні про проведення 
загальних зборів акціонерів у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів :

- ПАТ «Регіон-Банк» - у розмірі 340 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за роз-

міщення не в повному обсязі річної регулярної інформа-
ції та нерозміщення особливої інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів:

- ПрАТ «Харківський інструментальний завод» - у роз-
мірі 170 грн.;

постанови про накладення штрафних санкцій за не-
опублікування особливої інформації:

- ПАТ «ім. Шевченка» - у розмірі 170 грн.,
- ПАТ «Харківський велосипедний завод ім Г.І. Петров-

ського» - у розмірі 340 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за опу-

блікування не в повному обсязі річної регулярної інфор-
мації:

- ПАТ «Миловарний комбінат» - у розмірі 170 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за по-

дання не в повному обсязі річної регулярної інформацій 
до НКЦПФР:

- ПрАТ «Харківський інструментальний завод» - у роз-
мірі 170 грн.;

постанови про накладення штрафних санкцій за не-
подання особливої інформації до НКЦПФР:

- ПАТ «ім. Шевченка» - у розмірі 170 грн.,
- ПАТ «Харківський велосипедний завод ім Г.І. Петров-

ського» - у розмірі 340 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за по-

дання не в повному обсязі та подання недостоаврної 
річної регулярної інформацій до НКЦПФР:

- ПАТ «Миловарний комбінат» - у розмірі 170 грн.;
попередження за порушення законодавства про цінні 

папери, нормативних актів Комісії:
- ПАТ «ім. Шевченка»,
- ПАТ «Миловарний комбінат»,
- ПАТ «Харківський велосипедний завод ім Г.І. Петров-

ського».
02 березня 2017 року Дніпропетровським окружним 

адміністративним судом розглянуто справу за позовом 
НКЦПФР до ТОВ «Центральний брокер» щодо стягнен-
ня штрафної санкції у розмірі 1000 грн.. Розгляд справи 
переведене у письмове провадження.

02 березня 2017 року прийнято участь у судовому за-
сіданні у Господарському суді Запорізької області за по-
зовом громадян Осінської З.П., Шкоди Є. В., Пилипенко 
Ю. О. (НКЦПФР третя особа) до відповідачів ПАТ «Світ-
лотехніка», Реєстраційна служба Запорізького міського 
управління юстиції про визнання недійсними рішення за-
гальних зборів акціонерів. Розгляд справи перенесено.

13 березня 2017 року прийнято участь у судовому за-
сіданні за позовом ПРАТ «Весна 1» до НКЦПФР щодо 
скасування розпорядження про відмову в зупиненню обі-
гу акцій. Розгляд справи перенесено.

13 березня 2017 року Дніпропетровським окружним 
адміністративним судом розглянуто справу за позовом 
Східного ТУ НКЦПФР до ПАТ «Ребус Україна» щодо стяг-
нення штрафної санкції у розмірі 5100 грн.. Розгляд спра-
ви перенесено.

Сплачено штрафи порушниками законодавства на 
ринку цінних паперів:

- ПАТ «Харківський верстатобудівний завод - у сумі 
340 грн. - за розміщення не в повному обсязі, розміщен-
ня недостовірної річної регулярної інформації, нерозмі-
щення особливої інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, 
подання не в повному обсязі, подання недостовірної річ-
ної регулярної інформацій та неподання особливої ін-
формації до НКЦПФР; 

- ПАТ «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне 
об’єднання» - у сумі 340 грн.,

- ПрАТ «Буровик» - у сумі 340 грн.,
- ПАТ «Полтавський завод медичного скла» - у сумі 

340 грн. - за розміщення не в повному обсязі річної регу-
лярної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та подан-
ня не в повному обсязі річної регулярної інформацій до 
НКЦПФР;

- ПрАТ «Ім. Шевченка» - у сумі 340 грн. - за розміщен-
ня не в повному обсязі та розміщення недостовірної 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних таді-

лових зв’язків «Консалтінг Україна» (надалі — Товариство)інформує про 
проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі — Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-
ціонерів) для участі в Зборах: 21 квітня 2017 року з 10 годин 00 годин до 
10 годин 45 хвилин.Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 
2017 року об 11-00 годині.Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 
04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8, офіс 31.Місцезнаходження Товариства: 
04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 2017 р., 

а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017 р.».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

11. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-
ства на 2017 рік.

12. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товари-
ством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна То-
вариства в заставу.

13. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товари-
ством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кре-
диту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.

14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції.

15. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими 

вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04070, 
м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 
години, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведен-
ня. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Ди-
ректор Товариства Єжаков С.Г.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 11285,2 11828,3
Основні засоби 7098,2 7594,0
Довгострокові фінансові інвестиції 213,2 213,2
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 1580,7 1551,1

річної регулярної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, 
подання не в повному обсязі та подання недостовірної 
річної регулярної інформацій до НКЦПФР;

- ПрАТ «Пересувна механізована колона № 34» - у 
сумі 510 грн. - за нерозміщення особливої інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 
про ринок цінних паперів, неопублікування особливої ін-
формації та неподання особливої інформацій до 
НКЦПФР;

- ПАТ «Агрофірма «Вербівське» - у сумі 510 грн. - за 
нерозкриття особливої інформації;

- ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» - у сумі 680 грн. - 
за нерозміщення виправленої річної регулярної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів та неподання ви-
правленої річної регулярної інформацій до НКЦПФР;

- ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна» 
- у сумі 170 грн. - за неподання особливої інформацій до 
НКЦПФР;

- ПрАТ «Харківський інструментальний завод» - у сумі 
340 грн. - за розміщення не в повному обсязі річної регу-
лярної інформації та нерозміщення особливої інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів та подання не в по-
вному обсязі річної регулярної інформацій до НКЦПФР;

- ПАТ «Харківський метизний завод» - у сумі 680 грн. - 
за нерозміщення та розміщення не в повному обсязі ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів у повідомленні про 
проведення загальних зборів акціонерів та подання не в 
повному обсязі річної регулярної інформацій до 
НКЦПФР;

- ПАТ по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» 
- у сумі 510 грн. - за нерозміщення та розміщення недо-
стовірної особливої інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних папе-
рів у строк, неопублікування особливої інформації, 
неподання та подання недостовірної особливої інфор-
мацій до НКЦПФР;

- ПрАТ «Госптовари» - у сумі 340 грн. - за розміщення 
не в повному обсязі річної регулярної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів та подання не в повному обсязі 
річної регулярної інформацій до НКЦПФР.

На запити державних реєстраторів територіальним 
управлінням надано 764 довідки про відсутність не ска-
сованих випусків цінних паперів у юридичних осіб, у від-
ношенні яких розпочато спрощену процедуру ліквідації, 
на запити ліквідаторів юридичних осіб надано 51 довідку 
про відсутність не скасованих випусків цінних паперів, 
надано 5 відповідей на запити арбітражних керуючих, 
державних виконавців. 

Протягом звітного періоду виявлено ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «БАТЬКІВЩИНА ІНВЕСТ» Дніпропетровської об-
ласті, щодо якого державним реєстратором розпочато 
спрощену процедуру припинення юридичної особи, ін-
формація про що надана до Департаменту корпоративно-
го управління та корпоративних фінансів Комісії для здій-
снення процедури скасування реєстрації випуску акцій. 

За звітний період надано 11 відповідей на письмові 
звернення юридичних та фізичних осіб.

Протягом звітного періоду фахівцями територіального 
управління надавалися консультації щодо отримання ди-
відендів, діяльності зберігачів, торговців цінними папе-
рами, фінансових посередників тощо.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво  
«мІжнародний центр КУльтУрних та дІлових Зв’яЗКІв «КонСалтІнг УКраїна» 
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Грошові кошти та їх еквіваленти 266,7 185,3
Нерозподілений прибуток 5785,3 5762,5
Власний капітал 7572,4 7549,6
Статутний капітал 750,0 750,0
Довгострокові зобов’язання 85,2 530,0
Поточні зобов’язання 3627,6 3748,7
Чистий прибуток (збиток) 772,8 907,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 17
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го — www.cu.kiev.ua.Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :-до-
кумент, що посвідчує особу акціонера чи його представника;- довіреність на 
право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).Те-
лефони для довідок : (044) 201-14-05.

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «ново-
град-во линСьКий льоноЗавод» (надалі за текстом-
товариство),Код за ЄДРПОУ:00306006,місцезнаходження: Житомирська обл., 
Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул. Заводська буд.1 повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів(надалі за текстом- за-
гальні збори), які відбудуться 24 квітня 2017 р. за адресою: житомирська 
обл., новоград-волинський район, с. наталівка, вул. Заводська буд.1 (в 
кабінеті №2 директора товариства). Початок зборів о 10 год 00 хв. Реєстра-
ція учасників зборів буде проводитись 24 квітня 2017 р за місцем проведення 
загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів 09 год 00 хв. Час закінчен-
ня реєстрації акціонерів 09 год 45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається на 24 годину 18 квітня 2017 р.
перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів

1. Обрання лічильної комісії товариства.2.Обрання робочих органів, 
прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту вико-
навчого органу , звіту Ревізора за 2016. Затвердження висновків ревізора за 
2016 р.4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. 
5. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016р. 6.При-
пинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 7.Об-
рання членів наглядової ради товариства. 8.Затвердження умов цивільно–
правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 9.Припинення по-
вноважень ревізора товариства.10.Обрання ревізора товариства.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки 

до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в 
приймальні №1 директора товариства за місцезнаходженням Товариства 
на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового за-
питу. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — директор товариства Борецький В.Ф. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: www.nvlon.ho.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 28605,0 19877,0
Основні засоби 3440,0 3407,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6389,0 3983,0
Сумарна дебіторська заборгованість 6974,0 2729,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 11788,0 9740,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8896,0 6742,0
Власний капітал 13195,0 11041,0
Статутний капітал 746,0 746,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15410 8836
Чистий прибуток (збиток) 2689 3571
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2985943 2985943
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду шт

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 39

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Сонячне», 
код едрпоУ 05414692, що знаходиться за адресою: Україна, Одеська 

обл., Тарутинський р-н, с. Миколаївка, вул. Котовського, повідомляє про 
проведення щочергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11-00 
годині «25» квітня 2017 року за адресою: Україна, одеська область, та-
рутинський район, село миколаївка, в приміщенні будинку культури.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 9-00 
до 10-45 години у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у за-
гальних зборах акціонерів «19» квітня 2017 року.

порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2016 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2016рік.
6. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в пе-

ріод між зборами акціонерів.
7. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
8. Про відкликання та обрання Голови та членів ревізійної комісії Това-

риства.
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціоне-

рів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують осо-
бу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до 
цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних Збо-
рах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, 
акціонери мають право ознайомитись за адресою: Україна, Одеська обл., 
Тарутинський р-н, с. Миколаївка, вул. Котовського, в робочі дні тижня з 10 
до 17 години. Контактна особа з приводу надання інформації та документів 
з вищезазначеного питання: Серіков М.К. , телефон: (04847) 21084

Довідки можна отримати за телефоном: (04847) 21084
Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 2016 рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 22758 24656
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1227 1610
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 120 475
Сумарна дебіторська заборгованість 19406 20656
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 21
Власний капітал 22403 23966
Статутний капітал 1029 1029
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13227 14790
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 355 690
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,38 -2,17
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,38 -2,17

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4115300 4115300

повідомлення опубліковано в _________________________ №___ 
від _______2017року.

голова правління
пат «Сонячне»  Серіков м.К.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КРИСТАЛБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявський 

узвiз, б. 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 590-46-61 (044) 590-46-64

5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво “КриСталБанК”
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6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

https://crystalbank.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
«15» березня 2017 року єдиним Акцiонером ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 

(надалi — «Емiтент») прийнято рiшення про вчинення значних 
правочинiв, а саме:

укладення з ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ» договорiв вiдступлення права 
вимоги, предметом яких є вiдступлення права вимоги до боржника ПАТ 
«ЗАПОРIЖСТАЛЬ» за двома кредитними договорами (iз всiма змiнами 
та доповненнями). Загальна ринк ова вартiсть майна (майнових прав), 
що є предметом договорiв, становить 330 261 тис.грн., без ПДВ. 
Вартiсть активiв Емiтента станом на 31.12.2016 становить  
861 262 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна (майнових 
прав), що є предметом договорiв, до вартостi активiв Емiтента на дату 
останньої рiчної звiтностi становить 38,35%.

100% голосуючих акцiй Емiтента належать єдиному Акцiонеру, яким 
було прийнято рiшення. Вiдповiдно до частини другої статтi 49 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв 
Емiтента здiйснюються єдиним акцiонером одноосiбно;

«15» березня 2017 року єдиним Акцiонером ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 

(надалi — «Емiтент») прийнято рiшення про вчинення значних 
правочинiв, а саме:

укладення з ПАТ «ЗНВКIФ «УКРАЇНСЬКI ПОРТФЕЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» 
(ТОВ «КУА «МЕТРОПОЛIС») договорiв вiдступлення права вимоги, 
предметом яких є вiдступлення права вимоги до боржника  
ПАТ «ЗАПОРIЖСТАЛЬ» за двома кредитними договорами (iз всiма 
змiнами та доповненнями). Загальна ринкова вартiсть майна), що є 
предметом договорiв, становить 331 897 тис.грн., без ПДВ. Вартiсть 
активiв Емiтента станом на 31.12.2016 становить 861 262 тис.грн., 
спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом договорiв, до 
вартостi активiв Емiтента на дату останньої рiчної звiтностi становить 
38,54%.

100% голосуючих акцiй Емiтента належать єдиному Акцiонеру, яким 
було прийнято рiшення. Вiдповiдно до частини другої статтi 49 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв 
Емiтента здiйснюються єдиним акцiонером одноосiбно.

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

гребiнський леонiд 
андрiйович

голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 2017.03.16

(дата)

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«нацІональний депоЗитарІй УКраїни», 

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. нижній вал, 17/8) 
(надалі — товариство) 

повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 20 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. нижній 
вал, 17/8, 4 поверх, кімн. 422.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Річних 
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України»:

1) Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів.
2) Про обрання Голови Річних Загальних зборів акціонерів.
3) Про обрання Секретаря Річних Загальних зборів акціонерів.
4) Про регламент роботи Річних Загальних зборів акціонерів.
5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публіч-

ного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Пу-

блічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Пу-

блічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
8) Про затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонер-

ного товариства «Національний депозитарій України».
9) Про затвердження річного звіту Публічного акціонерного товариства 

«Національний депозитарій України».
10) Про розподіл прибутку і покриття збитків Публічного акціонерного 

товариства «Національний депозитарій України», затвердження розміру 
річних дивідендів.

11) Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України».

12) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

13) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

14) Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного то-
вариства «Національний депозитарій України».

15) Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України».

16) Про визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-
правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України».

Адреса веб-сайту ПАТ «НДУ», на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.csd.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Річних Загальних 
зборах буде здійснюватись 20 квітня 2017 року з 14-00 до 14-45 за адре-
сою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх, кімн. 422. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних збо-
рах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України, станом на 13.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що 
відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Річ-
них Загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних 
зборів акціонерів під час підготовки до Річних Загальних зборів, за місцез-
находженням Товариства: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх, 
кімн. 418, а в день проведення Річних Загальних зборів — у місці їх про-
ведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів під час 
підготовки до Річних Загальних зборів, є Член Правління Тарасенко Олек-
сій Олександрович.

Довідки за тел.: (044) 591-04-33.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 126 600 112 781
Основні засоби 5 796 8 192
Довгострокові фінансові інвестиції 19 19
Запаси 55 166
Сумарна дебіторська заборгованість 5 393 5 790
Грошові кошти та їх еквіваленти 106 271 86 762
Власний капітал 105 203 105 162
Статутний капітал 103 200 103 200
Поточні зобов’язання 21 397 7 619
Чистий прибуток (збиток) 277 314
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 320 10 320
Облікова кількість працівників на кінець періоду 
(осіб)

120 128

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «нацІональний депоЗитарІй УКраїни»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКртелеКом»

Шановний акціонере пат «УКртелеКом»!
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «УКртелеКом» (ідентифіка-

ційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шев-
ченка, буд. 18, далі — Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рі-
шення Наглядової Ради Товариства (протокол від 24 лютого 2017 року 
№533) 26 квітня 2017 року відбудуться річні (чергові) Загальні збори акці-
онерів Товариства . 

місце проведення Загальних зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтови-
ча, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж 
зв’язку» (їхати до станції метро «Університет») 

початок проведення Загальних зборів: о 12.00 год. 
реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 

зборах буде проводитись 26 квітня 2016 року з 10-00 до 11.30 год. за 
місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 
про депозитарну систему, станом на 24 годину 20 квітня 2017 року, за три 
робочих дні до дня проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі пас-
порт, а представнику (-ам) акціонера — паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства. 

проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, 
включених до проекту порядку денного)

1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та 
припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів 
Акціонерів Товариства. 

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, в тому числі фі-
нансової звітності Товариства за 2016 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства; затвердження кількіс-

ного складу Наглядової Ради Товариства; затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради То-
вариства. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «Укртелеком» за 2016 рік *

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 12 364 911 12 062 877
Основні засоби 8 304 278 8 983 451
Довгострокові фінансові інвестиції 618 818
Запаси 143 940 120 564
Сумарна дебіторська заборгованість 1 412 299 1 317 705
Грошові кошти та їх еквіваленти 129 838 143 965
Нерозподілений прибуток (5 278 938) (5 640 688)
Власний капітал 8 608 553 8 374 473
Статутний капітал 4 681 562 4 681 562
Довгострокові зобов’язання 1 306 675 1 392 878
Поточні зобов’язання 2 449 683 2 295 526
Чистий прибуток (збиток) 244 103 600 170
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 726 248 000 18 726 248 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 243 31 750
* Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртеле-

ком» містять дані фінансової звітності за 2016 рік не підтверджені аудитом. 
Після остаточного завершення процедури аудиту фінансової звітності то-
вариства дані деяких рядків Звіту про фінансовий стан та Звіту про фінан-
сові результати (Звіт про сукупний дохід) можуть мати суттєві зміни.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. 
до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходжен-
ням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
будинок 18, зал 126, перший поверх. У день проведення Загальних зборів 
ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних збо-
рів з 10.00 години до 11.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Лиско Ю.В. — начальник відділу корпоративного управління. 
Телефони для довідок: (044) 235-93-10, 246-43-78, 234-63-40.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.ukrtelecom.ua

При визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «Укртелеком» враховуватимуться лише акції тих акціонерів 
ПАТ «Укр телеком», які від власного імені уклали з ПрАТ «Альтана Капітал» 
(обрана ПАТ «Укртелеком» депозитарна установа) договір про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ належних їм прав 
на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі.

пат «Укртелеком»

код ЄДРПОУ 14311910, адреса місцезнаходження: Київська обл., м. Бо-
гуслав, вул. Окружна, 1 повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2017 року, за адре-
сою: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. окружна, 1. Реєстрація ак-
ціонерів відбудеться з 9:00 до 10:00 в той же день за місцем проведення 
зборів. Початок зборів об 10:00. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах, 19 квітня 2017 року.

порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря зборів; затвердження складу лічильної 

комісії та бюлетенів для голосування.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 

2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися 
за місцезнаходженням товариства: 09700, Київська обл., м. Богуслав, 
вул. Окружна, 1., у робочі дні з 10.00 до 14.00 та в день проведення зборів 
за місцем проведення зборів (до початку зборів у відповідальної особи — 
Голови правління Катрухи Івана Михайловича. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на 
право представляти інтереси акціонерів

Довідки за тел. (04561) 5-24-58 ПАТ «Муліт» (Емітент), 
(044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Зберігач Товариства).

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 8709 8892
Основні засоби 176 250
Довгострокові фінансові інвестиції 7941 7949
Запаси 236 364
Сумарна дебіторська заборгованість 268 289
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 24
Нерозподілений прибуток 76 68
Власний капітал - -
Статутний капітал 7760 7760
Довгострокові зобов’язання 72 72
Поточні зобов’язання 992 801
Чистий прибуток (збиток) -124 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31040068 31040068
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «мУлІт» 
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приватне аКцІонерне товариСтво
«марІУпольСьКий металУргІйний 

КомБІнат ІменІ ІллІча»
 (далі — товариство) 

(ідентифікаційний код 00191129; місцезнаходження: вул. Левченка, б. 1, 
м. Маріуполь, 

Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «27» квітня 2017 року 
о 11:00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87504, донецька обл., міс-
то маріуполь, вулиця левченка, будинок 1, адміністративно-діловий 
центр, концертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«27» квітня 2017 року о 09:00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«27» квітня 2017 року о 10:45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 87504, Доне-
цька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-
діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «21» квітня 2017 року станом на 24-00 го-
дину.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 

числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із за-
значенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 53 244 525 43 711 597
Основні засоби 28 763 291 27 048 356
Довгострокові фінансові інвестиції 40 035 421 749
Запаси 4 910 038 3 069 796
Сумарна дебіторська заборгованість 15 839 996 11 447 312
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 208 669 572 682
Нерозподілений прибуток (2 500 101) (4 149 436)
Власний капітал 26 300 093 23 207 851

Статутний капітал 3 092 815 3 092 815
Довгострокові зобов’язання 6 535 175 5 570 401
Поточні зобов’язання 20 263 781 14 790 079
Чистий прибуток (збиток) (152 786) (1 585 924)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 365 257 332 12 371 260 750
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

13 073 812 -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

871 -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

17 904 22 371

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особис-
то або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашка, буд. 
15, кабінет 3.05, з понеділка по п’ятницю — з 9-00 до 16-00, за винятком 
неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних збо-
рів — за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі пови-
нні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та 
документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товари-
ства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — начальник відділу з управління корпоративни-
ми правами юридичного управління Вербіцька Наталія Едуардівна.

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

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

адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://ilyichsteel.metinvestholding.com

Телефони для довідок Товариства: (0629) 56-32-90, 56-33-33.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
генеральний директор прат «ммК Ім. ІллІча» _________________ 

Ю.а. Зінченко

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Обрій». 2.Код за ЄДРПОУ-03770715. 3.Місцезнаходження -38013, Пол-
тавська обл., Шишацький район, с.Михайлики. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс -(05352)97772/94723. 5.Електронна поштова адреса — 
03770715@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації — 
http://03770715.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітента-
ми цінних паперів — Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

II.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що черговими загальними зборами акціонерів 

від 16.03.2017р. (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо нада-
ти згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами гос-
подарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 
15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень або її еквівалент в іно-
земній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що ді-
ятиме на дату вчинення відповідного правочину.Вказані правочини 

стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, 
та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну ді-
яльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому 
та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, 
землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комп-
лектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і 
обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; 
правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого 
майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою 
Товариства.

Вартість активів емітента за даними останноьї річної фінансової звіт-
ності — 10 801 700,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності складає- 138,87%. Загальна кількість голосуючих ак-
цій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах- 693 670 650 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» — 693 670 650 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» — 0(нуль) шт.

III.підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2.директор       (підпис)           антонець С.С.  16.03.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво «оБрІй»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «дрогоБицьКий Завод 
ЗалІЗоБетонних вироБІв» (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходжен-
ня: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична,61) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Збори) 
24.04.2017 року о 12 год. за адресою: 82100, львівська область, м.дро-
гобич, вул.фабрична,61, адміністративний будинок товариства, зал 
засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде 
проводитись з 11-00 до 11-45 год. у день та за місцем проведення Зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — 
18.04.2017р. (станом на 24-00 год.).

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік, 

визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної ко-
місії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками 

роботи в 2016 році.
9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції 

статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання но-
вої редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

10. Внесення змін та затвердження в новій редакції положень: «Про за-
гальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобиць-
кий завод залізобетонних виробів», «Про Наглядову раду Публічного акці-
онерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», «Про 
Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький за-
вод залізобетонних виробів», «Про Правління Публічного акціонерного то-
вариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», Кодексу корпора-
тивного управління Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький 
завод залізобетонних виробів».

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
drogzbv.com.ua. Для участі у загальних зборах при реєстрації акціонери по-
винні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представни-
кам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтвер-
джують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог 
чинного законодавства. З документами, пов’язаними з порядком денним 
зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні в адмінкорпусі за міс-
цезнаходженням Товариства: 82100, Львівська область, м.Дрогобич, 
вул. Фабрична,61. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Бичко Олександра Богданiвна. Контактний телефон: 
(03244) 10261.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період

2015р. 2016р.
Усього активів 14132 16753
Основні засоби 5768 5169
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3489 5265
Сумарна дебіторська заборгованість 465 715
Грошові кошти та їх еквіваленти 178 1273
Нерозподілений прибуток 652 1510
Власний капітал 2692 3550
Статутний капітал 2034 2034
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11440 13203
Чистий прибуток (збиток) 172 858
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8134862 8134862
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 33

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «дрогоБицьКий Завод ЗалІЗоБетонних вироБІв»

(код за ЄДРПОУ 30592304, місцезнаходження: 62433, Харківська 
обл., м. Люботин, вул. Челюскіна, 180)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 12:00 годин за адресою: 62433, 
харківська обл., м. люботин, вул. челюскіна, 180, кімн. № 2.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 11:20 до 11:45 год. 

порядоК денний (перелІК питань, Що виноСятьСя на 
голоСУвання):

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для про-

стого голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл при-
бутку за 2016 рік. 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 995,2 1003,4
Основні засоби 20 25,3
Довгострокові фінансові інвестиції 660 700
Запаси 195,1 196,3
Сумарна дебіторська заборгованість 58,4 68,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 61,7 13,2
Нерозподілений прибуток -170,6 -172,0
Власний капітал 958 956,6

Статутний капітал 1128,6 1128,6
Довгострокові зобов’язання 5,0
Поточні зобов’язання 37,2 41,8
Чистий прибуток (збиток) 1,4 24,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів 
з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки 
до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 62433, 
Харківська обл., м. Люботин, вул. Челюскіна, 180, кімн. № 2 з понеділ-
ка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Тарусі-
на І.Р. Документи надаються акціонеру товариства або його представ-
нику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отрима-
ного товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати 
ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в 
місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (паСпорт). Представникам акціонерів — довіреність, 
оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує 
особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного — http://zao-keramika.com.ua 

телефон для довідок: (057) 786-24-99
директор прат «Кераміка»

приватне аКцІонерне товариСтво «КерамІКа» 
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приватне аКцІонерне товариСтво
«металУргІйний КомБІнат «аЗовСталь» (далі — товариство)
(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: вул. Лепорського, 

буд.1, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: «28» квітня 2017 року 

об 11.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: донецька обл., м. маріу-

поль, пр. металургів, 52, палац культури прат «мК «аЗовСталь», 
другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«28» квітня 2017 року о 08.30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«28» квітня 2017 року о 10.30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Донецька 
обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 52, Палац культури ПРАТ «МК «АЗОВ-
СТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «24» квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
https://azovstal.metinvestholding.com/ua/about/info.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, за-
твердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, 
а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 

числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із за-
значенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

найменування показника період
Звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 58 287 541 46 829 248
Основні засоби 28 634 869 25 995 686
Довгострокові фінансові інвестиції 278 317 212 267
Запаси 7 263 543 4 754 211
Сумарна дебіторська заборгованість 18 493 315 12 943 864
Грошові кошти та їх еквіваленти 698 076 659 776

Нерозподілений прибуток 4 925 560 2 798 870
Власний капітал 28 456 848 24 144 854
Статутний капітал 1 051 000 1 051 000
Довгострокові зобов’язання 4 819 365 3 839 459
Поточні зобов’язання 24 950 759 18 762 067
Чистий прибуток (збиток) 558 417 (1 835 472)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 193 184 673 4 204 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

21 869 405 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

6 600 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10260 11946

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.5, 
громадська приймальня, з понеділка по п'ятницю — з 9-00 до 16-00, за ви-
нятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних 
зборів — за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіре-
ність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції 
Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — начальник відділу з управління кор-
поративними правами юридичного управління Федорова Наталя Володи-
мирівна.

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

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

Телефони для довідок Товариства: (0629) 46-72-90, 46-73-42, 46-70-89.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: +38 (050) 425-00-78, +38 (044) 228-91-65.
генеральний директор прат «мК «аЗовСталь» е. о. цкітішвілі

приватне аКцІонерне товариСтво «металУргІйний КомБІнат «аЗовСталь» 

приватне аКцІонерне товариСтво «оБрІй»
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Обрій». 2.Код за ЄДРПОУ-03770715. 3.Місцезнаходження -38013, Пол-
тавська обл., Шишацький район, с.Михайлики. 4. Міжміський код, телефон 
та факс -(05352)97772/94723. 5.Електронна поштова адреса — 03770715@
atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації — http://03770715.smida.
gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів — Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента 

II.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів 

від 16.03.2017р. (протокол № 1) в зв’язку з закінченням терміну повнова-
жень припинено повноваження: голова наглядової ради — Антонець Се-
мен Свиридонович, паспорт КН № 035123 виданий 15.09.1995р. Шишаць-
ким РВ УМВС України в Полтавській області, володіє 38,676% в статутному 
капіталі емітента, перебував на посаді з 19.02.2014р.; член наглядової 
ради — Лук’яненко Гліб Віталійович, паспорт КО № 601145 виданий 
03.06.2005р. Шишацьким РВ УМВС України в Полтавській області, володіє 
1,787% в СК, перебував на посаді з 19.02.2014р.; член наглядової ради- 
Антонець Антоніна Семенівна, паспорт СО № 364531 виданий 05.04.2000р. 
Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві, володіє 56,717% в СК, перебува-
ла на посаді з 19.02.2014р.; ревізор — Антоненко Анатолій Миколайлович, 
паспорт КО № 846399 виданий 07.05.2011р. Шишацьким РВ УМВС України 

в Полтавській області, володіє 0,029% в СК, перебував на посаді з 
19.02.2014р.; обрані терміном на три роки: член наглядової ради, рішен-
ням засідання нагядової ради ПрАТ «Обрій» від 16.03.2017р. (протокол 
№ 4) обрано головою наглядової ради- Антонець Семен Свиридонович, 
паспорт КН № 035123 виданий 15.09.1995р. Шишацьким РВ УМВС України 
в Полтавській області, володіє 38,676% в СК, інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п’яти років- голова наглядової ради ПрАТ «Обрій», 
керівник Громадської спілки «Полтавське товариство сільського господар-
ства»; член наглядової ради — Лук’яненко Гліб Віталійович, паспорт КО 
№ 601145 виданий 03.06.2005р. Шишацьким РВ УМВС України в Полтав-
ській області, володіє 1,787% в СК, інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років- директор ПП «Агроекологія»; член наглядової 
ради — Антонець Антоніна Семенівна, паспорт СО № 364531 виданий 
05.04.2000р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві, володіє 56,717% в 
СК, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років- заступ-
ник директора ПП «Агроекологія»; ревізор — Антоненко Анатолій Миколай-
лович, паспорт КО № 846399 виданий 07.05.2011р. Шишацьким РВ УМВС 
України в Полтавській області, володіє 0,029% в СК, інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років- водій ПП «Агроекологія». Звіль-
нені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають.

III.підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2.директор (підпис) антонець С.С.  16.03.2017р.
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «СКалат-
СьКа фаБриКа «лотоС» (місцезнаходження: 47851, Терно-
пільська обл., Підволочиський р-н, смт Скалат, вул.Л.Курбаса, 50) повідо-
мляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2017 р. 
об 11.00 за адресою: тернопільська обл., підволочиський р-н, смт Ска-
лат, вул. л.Курбаса, 50 (приміщення актового залу). Реєстрація акціоне-
рів (їх представників) для участі в загальних зборах проводитиметься з 
10.00 год. до 10.45 год. в день проведення зборів за місцем їх проведення. 
Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам 
акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціо-
нерів на загальних зборах, оформлене згідно з чиним законодавством. Ак-
ціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного особисто, та за письмовою заявою, 
у робочі дні з 11 години до 12 години, за місцезнаходженням Товариства в 
кабінеті голови правління.Відповідальна особа — Марків В.П. Довідки за 
тел. (03543) 32287. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів буде складатися станом на 24 год. 19.04.2017 року. 
Детально з проектом порядку денного та проектами рішень щодо нього 
можливо ознайомитись на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтер-
нет: www.lotoc.afr.net.ua.

проект порядку денного.
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт правління Товариства по підсумках фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2016 рік. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження і розподіл прибутку Товариства за підсумками діяль-

ності Товариства в 2016 році.
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
12. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Зако-

ну України «Про акціонерні товариства».
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства.
19. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
основні показники фінансово — господарської діяльності акціонер-

ного товариства 2016 (2015) рр (тис. грн ): Усього активів 1014 (936), Осно-
вні засоби 292 (306), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 120 
(120), Сумарна дебіторська заборгованість 587 (495), Грошові кошти та їх ек-
вівалент 0 (0), Нерозподілений прибуток ( збиток) -2580 (-2092), Власний ка-
пітал -1867 (-1379), Довгострокові зобов’язання 0 (0), Поточні зобов’язання 
2881 (2315), Чистий прибуток (збиток) -488 (-446), Середньорічна кількість 
акцій ( шт) 10537 (10537), Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.) 0 (0), Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 0 (0), Чисельність /працівників на кінець періоду ( осіб) 16 (18).

приватне аКцІонерне товариСтво «фІрма 
«адв» повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів 25 квітня 2017 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 41100, Украї-
на, Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, 1 (приймаль-
ня директора на 1-му поверсі заводоуправління). Реєстрація акціонерів 
для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2017 року з 10-00 до 
10-20 год. 

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2016 рік. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізо-

ра за 2016 рік.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 рік та визначення 

основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по підсумкам роботи за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протя-
гом одного року з дати прийняття рішення.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 2636,4 2872,8
Основні засоби 643,3 776,3
Довгострокові фінансові інвестиції 255,9 255,9
Запаси 804,3 804,3
Сумарна дебіторська заборгованість 858,0 888,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 2,1 0,6
Нерозподілений прибуток -2496,2 -2300,1
Власний капітал -2177,1 -1981,0
Статутний капітал 5 5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4813,5 4853,8
Чистий прибуток (збиток) -196,1 -203,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5025 5025
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах, буде складений станом на 24 годину 19 квітня 2017 року 
(за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціоне-
рам — документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера (акціоне-
рів) — довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) 
та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними 
з порядком денним загальних зборів, за адресою: 41100, Україна, Сумська 
область, місто Шостка, вулиця Щербакова,1 приймальня Директора у ро-
бочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин. 

Відповідальна особа Директор Ковальов Дмитро Михайлович. Телефон 
для довідок: для довідок: (05449) 7-04-71.

директор прат «фірма «адв»  д.м. Ковальов 

рІчна ІнформацІя За 2016 рІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

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

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

ЗаКрите аКцІонерне товари-
Ство «центроенерго Кольор-
мет», 04720286, майдан Профспілок, 
буд.3А, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський, 
Запорiзька область, 69035, (061) 233-60-66

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

16.03.2017

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

cecm.com.ua

рІчна ІнформацІя
 емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ЗаКрите аКцIонерне 
товариСтво «львIвСьКе 
СКло» , 31410770, вул. Смоленська, 6, 
К. 101, м. Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ р-н, 
03057, Україна, 0444636661

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

17.03.2017

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

https://sites.google.com/site/windowsklo/
home
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повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
товариства з проектом порядку денного 

до уваги акціонерів
пУБлІчного аКцІонерного товариСтва «ЩорСьКий Завод 

продовольчих товарІв» (надалі — товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства: вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, 

м. Сновськ, р-н Cновський, обл. Чернігівська, Україна, 15200.
Повідомляємо про скликання «21» квітня 2017 р. о 10 годині 00 хв. 

річних Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», Код ЄДРПОУ 
00381143, місце проведення: за адресою місцезнаходження Товариства: 
вул. 30 років перемоги, б. 31-а, кабінет № 1, м. Сновськ, р-н Cновський, 
обл. чернігівська, Україна, 15200. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників в день за місцем проведення річних Загальних Зборів акціонерів То-
вариства з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв.

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення повноважень членів лічильної комісії. 
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річ-

них Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних За-

гальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Голови Правління Товариства за 2016 р. 

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради То-
вариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р.

6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії То-
вариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства, фінансової звітності та 
балансу Товариства за 2016 р. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття 
збитків) за підсумками роботи у 2016 р.

9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства. 
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень 
на його підписання та реєстрацію. 

12. Про внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій ре-
дакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори ак-
ціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комі-
сію, Положення про Директора. 

13. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких до-

говорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться 

Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства.

основні показники фінансово-господарської товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період 

2016 р. 2015 р.
Усього активів 11686 7529
Основні засоби 2310 2080
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3316 2246
Сумарна дебіторська заборгованість 6056 3026
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 177
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 3271 2559
Статутний капітал 450 450
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4733 3296
Чистий прибуток (збиток) 1019 654
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1800120 1800120
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 129 125

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річ-
них Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину — на 
«14» квітня 2017 року — за три робочих дні до дня проведення річних За-
гальних Зборів акціонерів Товариства.

Учасникам річних Загальних Зборів акціонерів Товариства необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — 
довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних Зборах ак-
ціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України та доку-
мент, що посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до 
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 09 год.00 хв. 
до 11 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: 
вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, кабінет № 1, м. Сновськ, р-н Cновський, 
обл. Чернігівська, Україна, а також а в день проведення річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства — у місці їх проведення. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства: http://eco-food.kiev.ua/. Посадова особа То-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного — Голова Правління Товариства Кононевич Володимир Федоро-
вич.

Тел. для довідок: (04654) 2 19 38, 2 04 76
голова наглядової ради товариства  в.Ю.рибалов 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ЩорСьКий Завод продовольчих товарІв»

Публічне акціонерне товариство «Запорізький втормет» (код 
ЄДРПОУ 00193097) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 26 квітня 2017 року об 14.00 годині за адресою: Україна, 
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. панфьорова, 240 (актовий зал). 
Реєстрація акціонерів та їх представників — 26.04.2017 з 13:00 год. до 
13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; 
для представників акціонерів — доручення на право участі у зборах, 
оформлене у відповідності до чинного законодавства. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квіт-
ня 2017 року. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час під-
готовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по 
п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Запорізька обл., м. Запо-
ріжжя, вул. Панфьорова, 240. Телефон для довідок: (0612) 68 31 34. 
Адреса веб — сайту: vtormet.zp.ua.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря 
та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Звіт правлін-
ня про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. 3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту наглядової ради. 4. Звіт ревізійної комісії за 2016 
рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства у 2016 році. 5. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження порядку розпо-
ділу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річ-
них дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Затвер-

дження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. 
9. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк». 10. Затвердження/
схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк». 11. Надан-
ня наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про 
укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством. 
12. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть 
вчинятися Товариством.

основні показники фінансово-господарської діяльності пат «За-
порізький втормет» за звітний (попередній) період в тис. грн.: Усьо-
го активів — 221 537 (252 300); Основні засоби — 84 228 (93 848); Довго-
строкові фінансові інвестиції — 170 (170); Запаси — 2 442 (4 273); 
Сумарна дебіторська заборгованість — 118 081 (126 542); Грошові кошти 
та їх еквіваленти — 5 (17); Непокритий збиток — 106 589 (102 617); Влас-
ний капітал — «-»26 964 («-»14 566); Статутний капітал — 1 996 (1 996); 
Довгострокові зобов’язання — 0 (0); Поточні зобов’язання — 248 501  
(266 866); Збиток — 3 972 (3 081); Середньорічна кількість акцій (шт.) — 
798 536 (798 536); Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.) — 0 (0); Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду — 0 (0); Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) — 39 (39).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова правління  о.Ю. Клещинський

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЗьКий втормет» 
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Шановний акціонере пат «Свеський насосний завод» !
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «СвеСьКий наСоСний 

Завод» 
(код ЄДРПОУ 05785454, місцезнаходження: 41226, Україна, Сумська 

обл., Ямпільський р-н., смт. Свеса, вул. Заводська, 1) (далі — Товари-
ство), повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Това-
риства (протокол № 27/02/17 від 27.02.2017 року) «20» квітня 2017 року 
о 13 годині 00 хвилин за адресою: 41226, Україна, Сумська обл., ям-
пільський р-н., смт. Свеса, вул. Заводська, 1, конференц-зал (№ 215), 
відбудуться річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства.

проеКт порядКУ денного
(перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання):

1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-
риства.

2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3) Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів То-
вариства.

4) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів Товариства.

5) Звіт Генерального директора ПАТ «Свеський насосний завод» про 
фінансово-господарську діяльність товариства в 2016 році.

6) Звіт наглядової ради ПАТ «Свеський насосний завод» за 2016 рік.
7) Звіт ревізійної комісії ПАТ «Свеський насосний завод» за 2016 рік. 

Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.
8) Затвердження річного звіту ПАТ «Свеський насосний завод» за 

2016 рік. 
9) Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.
10) Про зміну типу товариства.
11) Про зміну найменування товариства. 
12) Про внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладен-

ня та затвердження в новій редакції.
13) Про внесення змін до положення товариства «Про загальні збори 

акціонерів», шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
14) Про внесення змін до положення товариства «Про наглядову 

раду», шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
15) Про внесення змін до положення товариства «Про генерального 

директора», шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
16) Про внесення змін до положення товариства «Про ревізійну комі-

сію», шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
17) Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради 

Товариства. 
18) Про обрання членів наглядової ради Товариства. 
19) Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 

укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами наглядової ради Товариства.

20) Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства. 

21) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
22) Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 

укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

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

найменування показника період
звітний 
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 68478 73537
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна 
нерухомість)

11458 12991

Довгострокові фінансові інвестиції 151 151
Запаси 29215 35774
Сумарна дебіторська заборгованість 22047 20062
Грошові кошти та їх еквіваленти 2375 1166
Нерозподілений прибуток (збиток) 9364 4286
Власний капітал 41617 37294
Статутний капітал 2278 2278
Довгострокові зобов’язання 22622 23518
Поточні зобов’язання 4239 12725
Чистий прибуток (збиток) 4122 3333
Інший сукупний дохід після оподаткування * 956 501
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45556183 45556183

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

501 557

* Форма доповнена рядком «Інший сукупний дохід після оподаткуван-
ня», відповідно до вимог формування форми 2 «Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід)».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день прове-
дення річних (чергових) загальних зборів акціонерів за місцем їх прове-
дення з 12 години 00 хвилин до 12 години 50 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річ-
них (чергових) загальних зборах акціонерів, — станом на 24 годину  
«13» квітня 2017 року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт). Представники акціонерів, що прибули для участі в 
річних (чергових) загальних зборах акціонерів, окрім документу, що по-
свідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про передачу 
їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером та оформ-
лену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавством 
України.

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного річних (чергових) загальних 
зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитись особисто у начальни-
ка юридичного відділу Дудко Ігоря Миколайовича за місцезнаходженням 
ПАТ «Свеський насосний завод» (41226, Україна, Сумська обл., Ямпіль-
ський р-н., смт. Свеса, вул. Заводська, 1) (каб.№ 103) у робочі дні з 09.00 
до 11.00 та в день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. 
Телефон для довідок: 0542779154.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазна-
ченого проекту порядку денного: www.snz.com.ua.

Додатково повідомляємо, що відповідно до рішення Наглядової ради 
Товариства (протокол №02/02/17 від 02.02.2017 року), у зв’язку із тим, що 
ПАТ «Фортуна-банк» визнано неплатоспроможним і у ньому введено 
тимчасову адміністрацію, було прийнято рішення, про розірвання Дого-
вору про відкриття рахунків у цінних паперах власників № 19ЦП/495-2014 
від 10.12.2014 року, а новою депозитарною установою, для обслугову-
вання рахунків у цінних паперах власників товариства обрано — товари-
ство з обмеженою відповідальністю «ай Бі Кепітал» (код мдо 
405019, ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 39650290, місцезнаходжен-
ня: 01015, м. Київ, вул. лаврська, 16, телефон +380 44 351 7919, елек-
тронна адреса: ibcapital@ukr.net), що здійснює депозитарну діяльність 
депозитарної установи на підставі ліцензії, що видана рішенням №1114 
від 28 липня 2015 року Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку. 

Відповідно до п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних папе-
рів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емі-
тентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслугову-
вання рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ 
прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом од-
ного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емі-
тентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних 
йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в 
іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають пра-
во на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні квору-
му та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень 
здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня 
після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою 
договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Отже, при визначенні кворуму та при голосуванні на зазначених вище 
річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПАТ «Свеський насосний 
завод» враховуватимуться лише акції акціонерів товариства, які або від 
власного імені уклали з товариством з обмеженою відповідальністю 
«ай Бі Кепітал» (код МДО 405019, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
39650290, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, телефон 
+380 44 351 7919, електронна адреса: ibcapital@ukr.net) договір про об-
слуговування рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ належних 
їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі, та щодо яких відсутні обмеження на врахування акцій 
при визначенні кворуму та голосуванні.

наглядова рада товариства

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «СвеСьКий наСоСний Завод»
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приватне аКцІонерне товариСтво
«пІвнІчний гІрничо-ЗБагачУвальний КомБІнат» (далі – 

товариство) 
(ідентифікаційний код 00191023; місцезнаходження: місто Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область, 50079, Україна) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: «24» квітня 2017 року 

об 11.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: дніпропетровська об-

ласть, місто Кривий ріг, вулиця маршака, будинок 1в, палац культури 
та творчості прат «пІвнгЗК», велика зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 
«24» квітня 2017 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: «24» квітня 2017 року о 10.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: дні-
пропетровська область, місто Кривий ріг, вулиця маршака, будинок 1в, 
палац культури та творчості прат «пІвнгЗК», фойє першого поверху.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів - «18» квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

перелік питань включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, за-
твердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також 
визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому 

числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із за-
значенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Найменування показника Період
Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 38 176 492 29 624 811
Основні засоби 13 705 894 13 799 875
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 809 690 567 735
Сумарна дебіторська заборгованість 19 088 416 12 041 876
Грошові кошти та їх еквіваленти 56 990 19 868
Нерозподілений прибуток 18 830 536 13 597 592
Власний капітал 30 101 742 23 955 666
Статутний капітал 579 707 579 707

Довгострокові зобов’язання 2 163 310 1 933 270
Поточні зобов’язання 5 911 440 3 735 875
Чистий прибуток (збиток) 3 613 101 (1 212 497)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 318 565 125 2 318 793 982
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

524 178 -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

1 946 -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 500 6 526

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через 
уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адре-
сою: 50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, ПРАТ «ПІВНГЗК», 
Управління комбінату, каб. 215, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю – з 
9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день про-
ведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представ-
ники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформле-
ну довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні 
акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – керівник напрямку з управління корпо-
ративними правами юридичного відділу Степашкін Сергій Анатолійович.

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

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

Телефони для довідок Товариства: (056) 400-64-17, (056) 400-63-58.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/info.

генеральний директор 
прат «пІвнгЗК»  п.г. тимошенко

приватне аКцІонерне товариСтво «пІвнІчний гІрничо-ЗБагачУвальний КомБІнат»

до Уваги аКцІонерІв
приватного аКцІонерного товариСтва  

«вІмм-БІлль-данн УКраїна»
Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі — 

Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 7, код за ЄДРПОУ: 
00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі — Загальні збори), які будуть проведені «25» квітня 2017 
року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. вишневе, вул. промислова, буд. 7, 1-й поверх 
адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 25.04.2017 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. 
до 9 год. 25 хв.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру — документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (до-
віреній особі) — документ, який ідентифікує особу представника та довіре-
ність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або 
інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у 
Загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, встановлена 19 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

проеКт порядКУ денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних 
зборів Товариства.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати 

(невиплати) дивідендів акціонерам за 2016 рік.
8. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-

ня його у новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

приватне аКцІонерне товариСтво «вІмм-БІлль-данн УКраїна»
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приватне аКцІонерне товариСтво «янтарь»
(Далі — ПрАТ «ЯНТАРЬ», Товариство, код за ЄДРПОУ 03356795, міс-

цезнаходження: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, 
вулиця Миколаївська, будинок 13)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «21» квітня 2017 року о 15 годині 00 хвилин (Далі — чергові 
Загальні збори) за адресою: Україна, 19700, черкаська область, місто 
Золотоноша, вулиця миколаївська, будинок 13, адміністративне при-
міщення прат «янтарь», зал засідань товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «21» квітня 2017 року з 
13:00 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах — 14.04.2017р. (станом на 24 годину)

проеКт порядКУ денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на чергових Загальних зборах акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2016р.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту.

8. Затвердження положення про Загальні збори Товариства та поло-
ження про Наглядову раду Товариства.

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

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами 
Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення виконавчого органу Товари-
ства — Правління, та про дострокове припинення повноважень Голови та 
членів Правління Товариства. 

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «янтарь» (тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 2777 2409

Основні засоби 823 815
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 184 176
Сумарна дебіторська заборгованість 1836 1412
Грошові кошти та їх еквіваленти 506 547
Нерозподілений прибуток 1791 1471
Власний капітал 2504 2184
Статутний капітал 141 141
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 273 225
Чистий прибуток (збиток) 320 209
Середньорічна кількість акцій (шт.) 564296 564296
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 45

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19700, Черкаська область, 
місто Золотоноша, вулиця Миколаївська, будинок 13, адміністративне при-
міщення ПрАТ «ЯНТАРЬ», зал засідань Товариства, а в день проведення 
чергових Загальних зборів — також у місці їх проведення з 08:00 год. до 
15:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — заступник Голови Правління ПрАТ «ЯН-
ТАРЬ» Онопрієнко О.І.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: yantar.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

Телефон для довідок: (04737) 5-23-56, 5-22-85
наглядова рада прат «янтарь»

комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника період
Звітний, 2016р. Попередній, 

2015р.
Усього активів 966 951 971 795
Основні засоби 178 074 195 072
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21 830 18 234
Сумарна дебіторська заборгованість 721 761 741 188
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 563 4 539
Нерозподілений прибуток 14 002 177 090
Власний капітал 149 125 149 125
Статутний капітал 133 767 133 767
Довгострокові зобов’язання 31 269 552 011
Поточні зобов’язання 776 128 97 142
Чистий прибуток (збиток) -163 088 72 622
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 675 338 447 2 675 338 447
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

737 782

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, розміщена в 
мережі Інтернет за адресою: http://wimm-bill-dann.com.ua/.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість, за попере-
дньою домовленістю, ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до дати проведення Загальних зборів за адресою: Київська 
область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Про мис ло ва, буд. 7, 
в холі адміністративно-побутового корпусу у робочі дні з 8 год. 30 хв. до  
17 год. 00 хв. (перерва на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), а в день про-
ведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Бачинська Олена Іларіонівна (провідний юрисконсульт з корпоратив-
них питань).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 490-52-84.
Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-

рах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування 
рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної 
установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м. Київ, 
вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; 
тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

голова правління  о.м. німченко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53, 20 березня 2017 р. 
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повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА»
1) повне найменування та місцезнаходження товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-

НИЙ БАНК «АРКАДА» місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, ву-
лиця Ольгинська, 3.

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних Загальних 
зборів:

21 квітня 2017 року, початок об 11 годині за адресою: місто Київ, вулиця 
Ольгинська, 3, кімната 720 (банківської частини).

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річ-
них Загальних зборах:

реєстрація учасників Загальних зборів — з 10 години 00 хвилин до  
10 години 45 хвилин 21 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних 
зборів.

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах, складається станом на 24 годину 14 квітня 2017 року у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5) перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Голови, секретаря та членів лічильної комісії та прийняття 

рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийнят-

тя рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління про ре-

зультати роботи Банку за підсумками 2016 року і про основні напрямки 
діяльності в 2017 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної 
ради.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Реві-
зійної комісії.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження заходів за 
результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

8. Затвердження річного звіту Банку (річних результатів діяльності).
9. Про порядок розподілу прибутку Банку за 2016 рік.
10. Про затвердження Положення про Спостережну раду Банку. 
11. Про затвердження Положення про Правління Банку.
12. Про вчинення значних правочинів.
13. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу 

ПАТ АКБ «АРКАДА» шляхом приватного розміщення додаткових акцій іс-
нуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків.

14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ АКБ «АРКА-
ДА» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

15. Визначення уповноваженого органу ПАТ АКБ «АРКАДА» (та упо-
вноважених осіб ПАТ АКБ «АРКАДА») що встановлюють порядок збіль-
шення статутного капіталу ПАТ АКБ «АРКАДА».

16. Про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної 
ради.

17. Про визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
18. Про обрання членів Спостережної ради.
19. Про обрання Голови Спостережної ради. 
20. Про обрання заступника Голови Спостережної ради.
21. Про затвердження умов договорів з Головою, заступником та чле-

нами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
(визначення) особи, яка уповноважується на підписання договорів та змін 
до них.

22. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Банку.

23. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Банку.

24. Про обрання членів Ревізійної комісії.
25. Про обрання Голови Ревізійної комісії. 
26. Про затвердження умов договорів з Головою та членами Ревізійної 

комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання (визначення) особи, 
яка уповноважується на підписання договорів.

6) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного:

www.arkada.ua
7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних збо-
рів:

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні (з понеділка по 
п'ятницю) у робочий час (з 9 до 13 год. та з 14 до 18 год.) за місцезнахо-
дженням ПАТ АКБ «АРКАДА»: місто Київ, вулиця Ольгинська, 3, кімната 
для засідань, а у день проведення Загальних зборів — у місці їх проведен-
ня: місто Київ, вулиця Ольгинська, 3, кімната 720 (банківської частини).

Посадова особа ПАТ АКБ «АРКАДА», відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Ковален-
ко Г.В.

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат аКБ «арКада» за 2016 рік

(тис. грн.) 
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 1 919 543 3 591 027
Основні засоби 614 718 625 132
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 387 314
Сумарна дебіторська заборгованість 2 297 2 404
Грошові кошти та їх еквіваленти 110 668 108 140
Нерозподілений прибуток 60 408 95 783
Власний капітал 785 956 684 672
Статутний капітал 220 445 220 445
Довгострокові зобов’язання 659 317 1 124 634
Поточні зобов’язання 396 055 1 617 533
Чистий прибуток (збиток) 9 726 51 879
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 445 042 220 445 042
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

402 377

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «АРКАДА» 
при собі мати :

- документи, що посвідчують особу;
- документи, що посвідчують повноваження особи (для представників 

акціонерів).
Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 

10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який 
набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів 
протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з 
обраною емітентом депозитарною установою договору про обслугову-
вання рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ 
належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, від-
критий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які 
дають право на участь в органах емітента) не враховуються при ви-
значенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» 

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно зверну-
тися до депозитарної установи ПАТ АКБ «АРКАДА» .

Спостережна рада та Правління ПАТ АКБ «АРКАДА

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво аКцІонерний КомерцІйний БанК «арКада»

прат «днІСтровСьКий» 
(код ЄДРПОУ 00413245, місцезнаходження: Одеська обл., 

Овiдiопольський р-н с. Новоградкiвка пров. Днiстровський буд. 1), повідо-
мляє про допущення технічної помилки у повідомленні про скликання за-
гальних зборів, які призначені на 20 квітня 2017 року (об’ява про скликан-
ня зборів опубліковано № 50 від 15.03.2017р. Відомості НКЦПФР). У 
зв’язку з припущенною технічною помилкою замість опублікованого тек-
сту «Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
ovidiopolagrobud.pat.ua.», слід читати: «Адреса веб- сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного — dnistrovskiy.pat.ua».

ат «УКрСиББанК» 
У зв’язку із отриманням 15.03.2017 року письмового повідомлення від 

акціонера БНП Паріба, якому належить 59,9996% акцій АТ «УкрСиббанк» 
(надалі — Банк), про заміну свого представника в Спостережній Раді Бан-
ку, а саме Алена, Жоржа, Огюста ФОНТЕНО (Alain, Georges, Auguste 
FONTENAU) на Філіпа, Марі, Алена АГІНЬЄ (Philippe, Marie, Alain 
AGUIGNIER), повноваження Алена, Жоржа, Огюста ФОНТЕНО (Alain, 
Georges, Auguste FONTENAU) як члена Спостережної ради припиняються 
з 15.03.2017 року, а Філіп, Марі, Ален АГІНЬЄ (Philippe, Marie, Alain 
AGUIGNIER) набуває повноважень члена Спостережної ради з 15.03.2017 
року. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
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Шановні акціонери приватного акціонерного товариства
«лисичанськтехмастила»!

Повідомляємо Вам, що Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА» (ід.код 
30482011), далі — ПРАТ «ЛТМ» або Товариство, адреса місцезнаходжен-
ня: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 
61, відбудуться 27 квітня 2017 р. о 11.00 за місцевим часом за адресою: 
Україна, 93117, луганська область, м. лисичанськ-17, вул. артемів-
ська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 10:00 до 
10:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціо-
нерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) — документи, що 

свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних збо-
рах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) — довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
дено на 24 годину 21.04.2017 року. 

проект порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів. 
4. Про затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
7. Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.

Додаткова інформація до п.5 порядку денного зборів:
основні показники фінансово-господарської діяльності прат «лтм» 

(тис.грн.)
найменування показника період

2016р. 2015р.
Усього активів 826 839
Основні засоби 268 283
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 22 22
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 4
Нерозподілений прибуток (збиток) (1376) (1323)
Власний капітал (512) (459)
Статутний капітал 864 864
Довгострокові зобов’язання 1227 1073
Поточні зобов’язання 111 225
Чистий прибуток (збиток) (53) (122)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3455632 3455632
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

Даний проект порядку денного вважати порядком денним річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від 
інших акціонерів. 

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загаль-
них зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луган-
ська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на тре-
тьому поверсі, відповідальна особа — Головний юрисконсульт Сухов 
Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-39

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://atzvit.com.
ua/30482011/.

наглядова рада прат «лиСичанСьКтехмаСтила» 

приватне аКцІонерне товариСтво
«лиСичанСьКтехмаСтила»

Шановні акціонери пУБлІчного аКцІонерного 
товариСтва «лиСичанСьКнафтопродУКт»!
Повідомляємо Вам, що Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код 
03484062), далі — ПАТ «ЛНП» або Товариство, адреса місцезнаходження: 
Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, 
відбудуться 27 квітня 2017 р. об 10.00 за місцевим часом за адресою: 
Україна, 93117, луганська область, м. лисичанськ-17, вул. артемів-
ська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 
09:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціо-
нерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) — документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) — довіреність на право учас-
ті у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
дено на 24 годину 21.04.2017 року. 

проект порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів. 
4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства. 
5. Про затвердження річного звіту Товариства.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
7. Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

ються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів із членами Наглядової ради.

12. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Додаткова інформація до п.5 порядку денного зборів:

основні показники фінансово-господарської діяльності пат «лнп» 
(тис.грн.)

найменування показника період
2016р. 2015р.

Усього активів 19844 22659
Основні засоби 4126 4790
Довгострокові фінансові інвестиції 6272 6404
Запаси 3689 2446
Сумарна дебіторська заборгованість 4032 3761
Грошові кошти та їх еквіваленти 1571 5133
Нерозподілений прибуток 12606 18533
Власний капітал 15420 21347
Статутний капітал 2814 2 814
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 4424 1312
Чистий прибуток (збиток) -5927 -11407
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56 277 393 56 277 393
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 51 61

Даний проект порядку денного вважати порядком денним річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від 
інших акціонерів. 

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загаль-
них зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луган-
ська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на тре-
тьому поверсі, відповідальна особа — Головний юрисконсульт Сухов 
Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38 (06451) 9-97-39

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.lisnp.com.ua.

наглядова рада пат «лисичанськнафтопродукт»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00190977
3. Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 50066
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 410-53-01, (0564) 51-32-82 
5. Електронна поштова адреса cgk@metinvestholding.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://cgok.metinvestholding.com/ru/
about/info

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу 
III Положення

Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
На підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі — Товариство або ПРАТ «ЦГЗК») 
станом на 10.03.2017 року, отриманого Товариством 14.03.2017 року від 

Центрального депозитарію — Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України», повідомляємо про зміни на рахунках влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товари-
ства, а саме:

- частка власника акцій — юридичної особи Метінвест Б.В.(Metinvest B.V.) 
(реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Nassaulaan, буд.2А, 
оф.2514JS, ’s-Gravenhage, the Netherlands) в статутному капіталі Товари-
ства зменшилася з 99,7481% в загальній кількості акцій (99,8965% в за-
гальній кількості голосуючих акцій) до 49,7481% в загальній кількості акцій 
(49,8221% в загальній кількості голосуючих акцій) внаслідок відчуження ак-
цій емітента на вторинному ринку; 

- частка власника акцій — юридичної особи Метінвест Менеджмент Б.В. 
(Metinvest Management B.V.) (реєстраційний номер 67253598, місцезнахо-
дження: Nassaulaan, буд.2A, `s-Gravenhage, 2514JS, the Netherlands) в ста-
тутному капіталі Товариства збільшилася з 0,0000% в загальній кількості 
акцій (0,0000% в загальній кількості голосуючих акцій), до 50,0000% в за-
гальній кількості акцій (50,0744% в загальній кількості голосуючих акцій) 
внаслідок придбання акцій емітента на вторинному ринку.

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

генеральний директор  д.в.Шевчик
«15» березня 2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво
центральний гІрничо-ЗБагачУвальний КомБІнат»

(Далі — ПрАТ «БУ-28», Товариство, код за ЄДРПОУ 32033676, місцез-
находження: Україна, 18014, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця 
Першотравнева, будинок 72)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «25» квітня 2017 року о 15 годині 00 хвилин (Далі — чергові 
Загальні збори) за адресою: Україна, 18014, черкаська область, місто 
черкаси, вулиця першотравнева, будинок 72, адміністративне примі-
щення прат «БУ-28», зал засідань товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «25» квітня 2017 року з 
14:00 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах — 19.04.2017р. (станом на 24 годину)

проеКт порядКУ денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом 
на 31.12.2016р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2016 рік.

6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 
викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту.

7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства та поло-
ження про Наглядову раду Товариства.

8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
прат «БУ-28» (тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 849,0 1038,7
Основні засоби 288,9 371,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,2 3,8

Сумарна дебіторська заборгованість 134,9 248,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 226,6 233,1
Нерозподілений прибуток 324,1 513,8
Власний капітал 782,0 971,7
Статутний капітал 180,9 180,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 67,0 67,0
Чистий прибуток (збиток) (189,7) (163,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18090 18090
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 18014, Черкаська область, 
місто Черкаси, вулиця Першотравнева, будинок 72, адміністративне при-
міщення ПрАТ «БУ-28», кабінет Директора Товариства, а в день проведен-
ня чергових Загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 год. до 
15:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Директор Товариства Кравченко В.П.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: bu28.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

Телефон для довідок: (0472) 39-27-50
наглядова рада прат «БУ-28»

приватне аКцІонерне товариСтво «БУдІвельне УправлІння - 28»
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Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Авіаційне підприємство спеці-

ального призначення «Меридіан» повідомляє, що загальні Збори акці-
онерів відбудутьсят 20 квітня 2017 року в 10 год. 30 хв. за адресою: 
полтавська область, полтавський район, с. Супрунівка, вул. Ки-
ївська, 2 ж, поверх 1, приміщення бухгалтерії пат «апСп «мери-
діан». Реєстрація учасників загальних зборів 20 квітня 2017 року з 
9 год.40 хв. до 10 год. 20 хв. за місцем проведення зборів. Місцезнахо-
дження АТ: Полтавська область, Полтавський район, с. Супрунівка, 
вул. Київська, 2 Ж.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціоне-

рів.
4. Звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвер-

дження висновків Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками 
розгляду звітів.

5. Затвердження річного звіту та балансу щодо результатів діяль-
ності Товариства за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2016рік.
7. Зміна типу виконавчого органу Товариства.
8. Зміни у складі органів управління та контролю Товариства.
9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ре-

візійної комісії; визначення розміру винагороди за договорами; визна-
чення уповноваженої особи для підписання вказаних договорів.

10. Затвердження значних правочинів.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

нової редакції.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — 14.04.2017р. Для участі у зборах необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково 
— довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 

оформлену згідно чинного законодавства. Інформація, з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, розміщена в мережі Інтернет на веб-сайті Товариства за адресою 
01130667.smida.gov.ua. Акціонери можуть ознайомитися з матеріала-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, по 
середах з 13.00 до 14.00 години за адресою Товариства: Полтавська 
область, Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, 2 Ж, по-
верх 1, приміщення бухгалтерії ПАТ «АПСП «Меридіан». Відповідаль-
на особа АТ — Голова правління Доброскок Григорій Михайлович. До-
відки за телефоном: 0532-2-59-12 
основні показники фінансово — господарської діяльності ат за 

2016 рік (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 1217 3503
Основні засоби 977 3360
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 105 3
Сумарна дебіторська заборгованість 125 112
Грошові кошти та їх еквіваленти - 17
Нерозподілений прибуток -4103 -2015
Власний капітал 776 2864
Статутний капітал 4879 4879
Довгострокові зобов’язання 71 136
Поточні зобов’язання 370 503
Чистий прибуток (збиток) -2083 7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4878600 4878600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

2 10

наглядова рада пат апСп «меридіан»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «авІацІйне пІдприЄмСтво СпецІального 
приЗначення «меридІан»

(код за ЄДРПОУ 22648813, місцезнаходження: 61070 , м. Харків, 
вул. Академіка Проскури, б. 1 корп. 12) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 13:00 год за адресою: 61070 , 
м. харків, вул. академіка проскури, б. 1 корп. 12 (2 поверх, кабінет 
202 зал засідань) 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 12.15 до 12.45 год. 

порядоК денний  
(перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання): 

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів. 
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для про-

стого та кумулятивного голосування.
5. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-

господарської діяльності акціонерного Товариства за 2016 р. 
6. Звіт Ревізора за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік. Затвердження 

порядку розподілу прибутку за 2016 р.
8. Затвердження Положення про Ревізора ПрАТ «ЕЛАКС».
9. Відкликання Ревізора товариства.
10. Обрання Ревізора товариства. 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 45986 45561
Основні засоби 6694 5419
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12896 3960
Сумарна дебіторська заборгованість 12654 19885

Грошові кошти та їх еквіваленти 12642 14525
Нерозподілений прибуток 35122 33301
Власний капітал 35275 33454
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 12655 10286
Чистий прибуток (збиток) 1179 3766
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800 800
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)

98 100

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Хар-
ків, вул. Академіка Проскури, б. 1 корп. 12, 2 поверх, каб. 206 з поне-
ділка по п’ятницю з 09-00 до 17-40 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний ди-
ректор Кольчік І.Й. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, 
оформлену згідно діючому законодавству України та документ, що по-
свідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного — http://elaks.in.ua/page/reports 

тел. для довідок: (057) 760-42-79 

генеральний директор прат «елаКС»  І.й. Кольчік

приватне аКцІонерне товариСтво
«елаКС» 
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 до уваги акціонерів
приватного аКцІонерного товариСтва 

«автоБаЗа «чернІгІвводБУд»
(надалі — товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: 14037, м.Чернігів, вул.Гончаро-
ва, буд.4.

Повідомляємо про скликання «27» квітня 2017 року о 11.00 годині 
річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АВТОБАЗА «ЧЕРНІГІВВОДБУД», код ЄДРПОУ 01035041, за 
адресою: 14037, м.чернігів, вул. гончарова, буд.4, в приміщенні адмі-
ністративного корпусу в залі засідання. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах буде проводитись з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою про-
ведення річних Загальних зборів, а саме: 14037, м.Чернігів, вул. Гон-
чарова,буд.4, в приміщенні адміністративного корпусу в залі засідання. 

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акці-

онерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
5. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямків роботи на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, затвердження висно-
вків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2016 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам 
роботи за 2016 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА «ЧЕРНІГІВВОДБУД». (тис. грн.) 
 Найменування 

 Показника
Період

Звітний  Попередній 
2016р. 2015р.

Усього активів 238.2 175.0
Основні засоби 133.2 147.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8.2 9.0
Сумарна дебіторська заборгованість 27.6 6.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 69.2 13.0
Статутний капітал 133.9 133.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3.4 - 46.9
Власний капітал 207.9 162.6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 30.3 12.4
Чистий прибуток (збиток) 50.3 - 32.3
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 533520 533520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 7 7
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://avtobaza.net.ua/

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину — на «21» квітня 
2017 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України).

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 14037, м.Чернігів, вул.Гончарова,буд.4 щоденно у робочі дні в 
кабінеті бухгалтерії з 10.00 — 16.00, а в день проведення річних зборів за 
місцем їх проведення за адресою: 14037, м.Чернігів, вул.Гончарова,буд.4, 
в приміщенні адміністративного корпусу в залі засідання. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — головний бухгалтер Стасюк Г.І.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує 
особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних 
Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

телефон для довідок (0462) 727-601
голова правління  чернушко м.в.

до Уваги аКцІонерІв 

приватного аКцIонерного товариСтва
«УКраїнСьКа пожежно-Страхова 

КомпанIя» 
(код за ЄДРПОУ 20602681)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРА-
ЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ « (надалі — Товариство), яке 
знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє 
про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 20.04.2017р. о 11.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Ки-
рилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал).

проеКт порядКУ денного:
1. обрання членів лічильної комісії.
2. обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт наглядової ради за 2016 рік. прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту наглядової ради.
5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності за 2016 рік. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.

6. Звіт ревізора за 2016 рік. прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
8. про порядок розподілу прибутку за 2016 рік. 
9. визначення основних напрямків діяльності товариства на 

2017 рік.
10. обрання членів правління, прийняття рішення про достроко-

ве припинення повноважень членів правління прат «УпСК». 
11. внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати до-

кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково доку-
мент, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акці-
онерів, оформлений згідно з вимогами законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів — станом на 24 годину 13.04.2017 р.

У разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав 
на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь 
в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голо-
суванні в органах Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень 
з питань проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет Голови Правління, у 
робочі дні, у робочі години з 9 до 16 години; у день проведення загальних 
зборів — за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акці-
онерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного — Голова Правління Межуєва О.В. Довідки за телефоном 
(044)463-64-21. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го: http://upsk.com.ua

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

Найменування показника Період
звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 473021,9 471714,7
Основні засоби 27132,6 32895,2
Інвестиційна нерухомість 183396,5 160135,4
Незавершені капітальні інвестиції 0 0
Запаси 1741,2 1376,7
Сумарна дебіторська заборгованість 9917,3 16301,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 222420,8 223098,6
Нерозподілений прибуток (збиток) 121940,9 112022,8
Власний капітал 282097,0 281509,5
Статутний капітал 100000,0 100000,0
Довгострокові зобов’язання 172014,5 178765,2
Поточні зобов’язання 18910,4 11440,0
Чистий прибуток (збиток) 9,9 774,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20000000 20000000
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) 992 1065

наглядова рада
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до Уваги аКцІонерІв
пУБлІчного аКцІонерного товариСтва «БанК «УКраїнСьКий 

КапІтал»!
місцезнаходження: м. Київ, проспект перемоги, 67
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі — 

Банк, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Банку, які відбудуться 24 квітня 2017 року о 15.00 за місцевим часом

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект перемоги, 
67, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за 
зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок 
реєстрації — 14.00, закінчення реєстрації — 14.45 за місцевим часом. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18 квітня 2017 року.

проект порядку денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇН-

СЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про 
результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

5. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ» за 2016 рік. 

6. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 2016 рік.

7. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах пе-
ревірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік та 
затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього 
аудиту.

8. Розподіл прибутку(покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ» за підсумками 2016 року. 

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

10. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КА-
ПІТАЛ». 

12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ». 

13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 
що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової ради. 

14. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочи-
нів, які можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень вико-
навчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення 
дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана 
попередня згода Загальних зборів.

15. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ».

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

17. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення дії Положення про 
Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-гоСподарСьКої дІяльноСтІ 
БанКУ

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
31.12.2016 р.

Попередній
31.12.2015 р.

аКтиви
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 250 48 832
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку

0 0

Цінні папери в портфелі банку до 
погашення

83 054 0

Кошти в інших банках 1 224 11 042

Кредити та заборгованість клієнтів 218 269 265 064
Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 120 065
Інвестиційна нерухомість 46 947 76 378
Дебіторська заборгованість щодо 
поточного податку на прибуток 

18 138

Відстрочений податковий актив 5 102 5 104
Основні засоби та нематеріальні активи 37 334 35 113
Інші фінансові активи 9 832 8 407
Інші активи 48 630 2 048
Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та активи групи вибуття

0 23 458

Усього активів 573 193 595 649
ЗоБов`яЗання
Кошти банків 11 570 10 602
Кошти клієнтів 398 307 428 054
Боргові цінні папери емітовані банком 327 0
Зобов’язання щодо поточного податку на 
прибуток 

651 0

Резерви та зобов’язання 145 203
Інші фінансові зобов`язання 192 1 440
Інші зобов`язання 3 134 2 698
Субординований борг 17 172 49 627
Усього зобов`язань 431 498 492 624
влаСний КапІтал
Статутний капітал 120 721 80 999
Незареєстрований статутний капітал 0 3 400
Резервні та інші фонди банку 7 940 7 940
Резерви переоцінки 1 495 1 495
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

11 539 9 191

Усього власного капіталу 141 695 103 025
Усього зобов`язань та власного 
капіталу

573 193 595 649

Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 93 614 76 139
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду( тис. шт.)

3 234 8 632

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

150 133

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного 
до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, можна 
ознайомитися за адресою веб-сайту Банку — www.ukrcapital.com.ua

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у приміщен-
ні Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405/2, у робо-
чі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення 
Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів та їх представни-
ків з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається за місцем проведення Загальних зборів. Посадо-
ва особа відповідальна за порядок ознайомлення — Продан Д.О., теле-
фон (044) 205-37-26.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Бан-
ку. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються 
в письмовій формі із зазначенням прізвища та ініціалів (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація для участі у Загальних зборах здійснюється згідно з дани-
ми реєстра власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У 
разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, 
даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутися 
до депозитарної установи, у якій на ім’я учасника відкрито рахунок в 
цінних паперах, для внесення відповідних змін до системи обліку права 
власності на цінні папери.

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

Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
наглядова рада пат «БанК «УКраїнСьКий КапІтал»

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«БанК «УКраїнСьКий КапІтал»
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(Далі — ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», Товариство, код за 
ЄДРПОУ 03582422, місцезнаходження: Україна, 20392, Черкаська об-
ласть, Уманський район, с. Піківець, вулиця Уманська, будинок 150)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «21» квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин (Далі — чергові 
Загальні збори) за адресою: Україна, 20392, черкаська область, Уман-
ський район, с. піківець, вулиця Уманська, будинок 150, адміністра-
тивне приміщення прат УманСьКий «агроШляхБУд», зал засідань 
товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «21» квітня 2017 року з 
09:30 год. до 10:15 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах — 14.04.2017р. (станом на 24 годину)

проеКт порядКУ денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом 
на 31.12.2016р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2016 рік.

6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 
викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту.

7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства та поло-
ження про Наглядову раду Товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами 
Наглядової ради.

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат УманСьКий «агроШляхБУд» (тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 4639 3818
Основні засоби 3201 1262

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 103 421
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 440 1258
Нерозподілений прибуток 18 12
Власний капітал 3522 3516
Статутний капітал 3159 3159
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1116 302
Чистий прибуток (збиток) 6 12
Середньорічна кількість акцій (шт.) 63173 63173
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 47

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 20392, Черкаська область, 
Уманський район, с. Піківець, вулиця Уманська, будинок 150, адміністра-
тивне приміщення ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», кабінет відділу 
кадрів Товариства, а в день проведення чергових Загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення з 08:00 год. до 10:30 год. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
інспектор з кадрів Терьошина Л.В.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: agroshlyahbud.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

телефон для довідок: (04744) 3-33-00
наглядова рада прат УманСьКий «агроШляхБУд»

приватне аКцІонерне товариСтво УманСьКий «агроШляхБУд»

приватне аКцІонерне товариСтво «ІванІв-
СьКий льоноЗавод», що знаходиться за адресою: Україна, 
15432, Чернігівська область, Семенівський район, с. Іванпуть, вул. Моло-
діжна, 3, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 20 квітня 2017 року, час початку зборів — 13.00, за адре-
сою: Україна, чернігівська область, Семенівський район, с. Іванпуть, 
вул. молодіжна, 3, приміщення адмінбудівлі, кабінет директора. 

Для участі у зборах реєстрація акціонерів проводитиметься з 12.00 до 
12.59 год. 20 квітня 2017 року за адресою: Україна, Чернігівська область, 
Семенівський район, с. Іванпуть, вул. Молодіжна, 3, приміщення адмінбу-
дівлі, кабінет директора. Для реєстрації акціонерам при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — також 
документ, що посвідчує їх повноваження.

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у зборах акціоне-
рів — 13 квітня 2017 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути 
повідомлені про проведення Загальних зборів — 02 березня 2017 року.

Затверджено наступний порядок денний Загальних зборів 
акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії зборів. 2. Звіт Директора про результа-
ти фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення 
основних напрямків роботи на 2017 рік. 3. Звіт Ревізора. 4. Про затвердження 
річного звіту, балансу та результатів фінансової діяльності ПрАТ за 2016 рік.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ (Чер-
нігівська область, Семенівський район, с. Іванпуть, вул. Молодіжна, 3, при-

міщення адмінбудівлі, кабінет директора) у робочі дні та в робочий час (з 
понеділка по п’ятницю, з 08 до 14 год.). Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Киянська Валентина Іванівна, 
Директор ПрАТ. Телефон для довідок: (04659) 2-43-31.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «Іванівський льонозавод» (тис. гривень)
 Найменування показника  Період, рік

 2015  2016 
Усього активів  1386,7  1442,1
Основні засоби  718,1  773,7
Довгострокові фінансові інвестиції  0,0  0,0
Запаси  49,4  49,4
Сумарна дебіторська заборгованість  113,9  302,8
Грошові кошти та їх еквіваленти  0,0  0,0
Нерозподілений прибуток (збиток) – 1262,5  — 1259,6
Власний капітал  1673,4  1673,4
Статутний капітал  492,8  492,8
Довгострокові зобов’язання  0,0  0,0
Поточні зобов’язання  483,0  535,5
Чистий прибуток (збиток)  2,2  2,9
Середньорічна кількість акцій (штук) 1971240  1971240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

 —  — 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 —  — 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  1  4
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місцезнаходження: 51400, Україна, дніпропетровська область,
місто павлоград, вул. Соборна, 76

код за ЄдрпоУ 00178353 
(далі також «товариство» або прат «дтеК павлоградвУгІлля») 

повідомляє про те, що 20 квітня 2017 року о 16 год. 15 хв. за адре-
сою: Україна, дніпропетровська область, місто павлоград, вул. тер-
нівська, 25, актовий зал фІлІї «павлоградСьКа автоБаЗа» 
прат «дтеК павлоградвУгІлля», 1 поверх

відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» 
відбудуться річні Загальні збори Товариства. 

проеКт порядКУ денного  
(перелік питань):

1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товари-
ства.

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) 
за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 

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

7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

8. Схвалення вчинених Товариством правочинів.
Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», які мають пра-

во на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 
20 квітня 2017 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛ-
ЛЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квіт-

ня 2017 року річних Загальних зборів Товариства — 09 березня 
2017 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здій-
снюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 
20 квітня 2017 року з 15 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. за місцем проведення 
річних Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: Україна, 
Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Соборна, 76, каб. 25 у 
робочі дні з 09 год 00 хв. до 17 год 00 хв. (перерва з 11 год. 30 хв. до 
13 год. 00 хв.). У день проведення річних Загальних зборів Товариства 
ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних 
зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Ге-
неральний директор Воронін Сергій Анатолійович, тел. (0563) 26-85-64, 
(044) 594-45-86.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 
або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звер-
нутися за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, 
вул. Соборна, 76, каб. 25 у робочі дні з 09 год 00 хв. до 17 год 00 хв. (пере-
рва з 11 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім’я Товари-
ства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
 http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/pavlograd-ugol/ . 

За інформацією звертатися за телефоном: (0563) 26-85-64, 
(044) 594-45-86. 

до вІдома аКцІонерІв
приватного акціонерного товариства 

«Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Запорізьке авто-

транспортне підприємство 12329» (Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне 
шосе, буд. 66, ЄДРПОУ 03114164) повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів товариства відбудуться 26 квітня 2017 року об 11-00 годині за 
місцезнаходженням товариства: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, Клас 
Безпеки руху. Реєстрація акціонерів (їх представників) — з 10-15 до 10-45 
за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.

перелІК питань,  
Що виноСятьСя на голоСУвання, ЗгІдно З порядКом 

денним:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань по-

рядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (затвер-
дження регламенту зборів). 

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 
2016 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2017 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. 

4. Звіт наглядової ради про роботу у 2016 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту наглядової ради. 

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту 

та висновків ревізійної комісії. 
6. Затвердження річного звіту та порядку розподілу прибутку за підсум-

ками роботи у 2016 
році. 
7. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції, надання 
повноважень на підписання Статуту та вчинення дій з проведення дер-

жавної реєстрації змін.
8. Внесення змін до Положень про загальні збори, про правління, про 

наглядову раду, про ревізійну комісію товариства шляхом викладення їх в 
новій редакції. 

9. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися то-
вариством протягом року.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб — сайті за адресою 
http://03114164.smida.gov.ua/. Ознайомитися з документами, пов’язаними з 

порядом денним загальних зборів, акціонери можуть за попереднім запи-
том в робочі дні тижня з 10-00 до 15-30 за адресою: м. Запоріжжя Південне 
шосе, 66, кабінет юрисконсульта, а в день проведення зборів — за місцем 
їх проведення. У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються 
прізвище, ім’я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій 
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відпові-
дальний за надання інформації акціонерам — Самелюк І.Ф. Для участі в 
зборах при собі мати паспорт, а для представників акціонерів додатково — 
довіреність, посвідчену відповідно до вимог діючого законодавства. Довід-
ки за телефоном: (061)-222-09-01. Пропозиції щодо питань порядку денно-
го вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

основні показники фінансово — господарської діяльності (тис. грн.)*
Найменування показника Період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 58 338  57 228 
Основні засоби 9 069  8 218
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 044  639
Сумарна дебіторська заборгованість 2 626  2 242
Грошові кошти та їх еквіваленти 21  100
Нерозподілений прибуток (6 231)  (6 730)
Власний капітал 52 069  51 570
Статутний капітал 51 032  51 032
Довгострокові зобов’язання 869  -
Поточні зобов’язання 5 400  5 658
Чистий прибуток (збиток) 499  900
Середньорічна кількість акцій (шт.) 204 128 400 204 128 400 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-  — 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

294 261

*Попередні дані. Остаточна інформація, 
підтверджена аудиторським висновком, 
буде надана на Загальних зборах. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова наглядової ради прат «Затп 12329»  а.в. плисенко

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЗьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво 12329»

приватне аКцІонерне товариСтво «дтеК павлоградвУгІлля»
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основні показники фінансово — господарської діяльності
прат «дтеК павлоградвУгІлля»

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 24 412 254 20 920 328
Основні засоби 14 266 839 14 030 942
Довгострокові фінансові інвестиції 247 654 244 887
Запаси 699 261 955 787
Сумарна дебіторська заборгованість 7 505 190 4 575 675
Грошові кошти та їх еквіваленти 347 56 910
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2 053 110 627 265

Власний капітал 9 401 621 9 137 571

Статутний капітал 1 395 431 1 395 431
Довгострокові зобов’язання 5 040 571 4 716 705
Поточні зобов’язання 9 970 062 7 066 052
Чистий прибуток ( збиток) 647 150 226 279
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 581 724 

000
5 581 724 000 

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

24 654 25 217

Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».
підпис Уповноваженої особи /____________________/Круть е.Ю.

повІдомлення 
про проведення рІчних Загальних ЗБорІв аКцІонерІв

Шановні акціонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «вІтряний парК очаКІв-

СьКий», код ЄДРПОУ 37097399, місцезнаходження — 01021, вул.. Клов-
ський узвіз, 7, м. Київ (надалі — товариство) повідомляє, що 27.04.2017 року 
об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 
01021, відбудуться річні Загальні збори акціонерів товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів відбудеться 27.04.2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за 
адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеному станом на 21.04.2017 р. 
відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі 
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціоне-
ра — також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариство на-
дає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю —  
з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за 
ознайомлення з матеріалами зборів особа — Головний бухгалтер Товари-
ства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлен-
ня акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно до-
віреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
http://www.wpu.com.ua/

основні показники фінансово-господарської діяльності
приватного аКцІонерного товариСтва «вІтряний парК 

очаКІвСьКий», тис. грн.

№ п/п Найменування показника Період
2016 рік
(звітний)

2015 рік 
(попередній)

1. Усього активів 922 567,9 937 159,9
2. Основні засоби 851 001,6 782 066,0
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 3 838,5 47 992,4
5. Сумарна дебіторська заборгованість 47 510,4 71 947,9
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 13 401,6 10 976,1
7. Нерозподілений прибуток (770 283,5) (811 961,1)
8. Власний капітал (768 633,5) (810 311,1)
9. Статутний капітал 1 650 1 650
10. Довгострокові зобов’язання 1 350 126,5 1 380 440,9
11. Поточні зобов’язання 341 074,9 367 030,1
12. Чистий прибуток (збиток) 41 677,6 (316 611,6)
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 1 650 000 1 650 000
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду, шт.
- -

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

- -

16. Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

27 27

перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення За-

гальних зборів акціонерів, в тому числі про порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування.

3. «Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів».
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та балансу Това-

риства за 2016 рік. 
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2016 рік, звіту Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік, звіту Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік.

7. Прийняття рішення щодо погодження укладення договорів про вне-
сення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних догово-
рів з відповідними фінансово-кредитними установами.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

директор товариства ________________ Ю.м. лянной
Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

приватне аКцІонерне товариСтво «вІтряний парК очаКІвСьКий»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00931767. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, 
буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-28-08, (057) 752-28-08. 
5. Електронна поштова адреса: registration@emm.kh.ua. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: www.emm.kh.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину — 14.03.2017р.; Назва уповноваженого органу, що 
прийняв рішення — Наглядова Рада на підставі пп.7.3.3 Статуту та повнова-
жень наданих рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИН-
МАШ» (Протокол № 1010/2016 від 10.10.2016р.), щодо попереднього пого-
дження укладання Генеральним директором Товариства значних правочинів 

на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності, за умови схвалення їх предмету та суми 
Наглядовою Радою; Предмет правочину — придбання у Постачальника ви-
робів з чорних металів; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину — 700 000,00 (сімсот тисяч) євро (EUR), що за курсом НБУ на 
14.03.2017р. складає — 20 074 374,6 грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності — 77 161 тис.грн.; Співвідношення рин-
кової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 
26,02%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства — цей Контракт не підпадає під додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного, визначені Статутом акціонерного товариства. 

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2.Генеральний директор Цвікевіч О.А. М.П. 
15.03.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «елеватормлинмаШ»
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Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво «БехІвСьКий 

СпецІалІЗований Кар’Єр» (надалі — «товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі — «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 21 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин. Дата 
та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2017 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: житомирська об-
ласть, Коростенський район, с. михайлівка, вул. Заводська, 1 (адмін-
будівля, приймальня голови правління).

Місцезнаходження Товариства: 11523, Україна, Житомирська область, 
Коростенський район, с. Михайлівка. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 

2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюле-
теня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 

рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших 

правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попере-
днє схвалення значних та інших правочинів.

12. Про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю .
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
15. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори 

акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бехівський спеціалізова-
ний кар’єр», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства 
«Бехівський спеціалізований кар’єр», «Про Ревізійну комісію Приватного 
акціонерного товариства «Бехівський спеціалізований кар’єр», «Про Прав-
ління Приватного акціонерного товариства «Бехівський спеціалізований 
кар’єр», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного то-
вариства «Бехівський спеціалізований кар’єр».

16. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правлін-
ня Товариства.

17. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

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

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 150 002,0 164 655,0
Основні засоби 85 717,0 95 452,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 13 001,0 13 784,0
Сумарна дебіторська заборгованість 42 050,0 44 552,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 210,0 5 208,0
Нерозподілений прибуток -120 302,0 -100 639,0
Власний капітал 18 205,0 37 869,0
Статутний капітал 100 275,0 100 275,0
Довгострокові зобов’язання 123 448,0 119 023,0
Поточні зобов’язання 8 349,0 7 764,0
Чистий прибуток (збиток) -19 663,0 -20 524,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 401 098 949 401 098 949
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 23
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного — http://bsk.emitents.net.ua.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на 
адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцез-
находженням Товариства: Житомирська область, Коростенський район, с. Ми-
хайлівка, вул. Заводська, 1 (адмінбудівля, приймальня Голови Правління) 
кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви 
з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведен-
ня. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голо-
ва Правління Товариства Гончаров Володимир Олександрович. Документи в 
електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі — на платній 
основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (04142) 6–43–24; 6–43–87.

наглядова рада прат «Бехівський спецкар’єр»

77146, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт.Більшівці, вул.Двірська, 5
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «БІЛЬШІВЦІ-РИБА», надалі Товариство, що відбудуться 
20.04.2017 року о 15.00 год за адресою: Івано-франківська обл., галиць-
кий р-н, смт.Більшівці, вул.двірська, 5 (зал засідань). Реєстрація учас-
ників зборів буде проводитись з 14.00 до 14.50 за місцем проведення збо-
рів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 13.04.2017р. Для участі у зборах необ-
хідно мати при собі паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифіку-
вати особу), а в разі участі представника — також документ, що підтвер-
джує повноваження представника на участь у зборах.

проект порядку денного.
1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання членів лі-

чильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

Ради, звіту Директора, звіту Ревізора.
3. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. 
4. Про порядок розподілу прибутку товариства за 2016 рік. 
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
6. Про отримання банківських кредитів, передачу в заставу майна та 

поруку по зобов’язаннях Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.bilshryba.prat.ua 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні в робочий час 
за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних збо-
рів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, — Директор Януш В.В. Тел.для 
довідок (03431) 61340.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

2015 2016
Усього активів 5168 8289
Основні засоби (залишкова вартість) 3670 5130
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1768 4993
Сумарна дебіторська заборгованість 1771 1830
Грошові кошти та їх еквіваленти 1472 1466
Нерозподілений прибуток 1522 4033
Власний капітал 6369 10402
Статутний капітал 602 602
Довгострокові зобов’язання 1276 1359
Поточні зобов’язання 1450 1915
Чистий прибуток (збиток) 989 4033
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2409120 2409120
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 63

приватне аКцІонерне товариСтво «БІльШІвцІ-риБа»
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до уваги акціонерів
приватного акціонерного товариства

«проСто-страхування»
Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10 (нада-

лі — Товариство)
1. 20 квітня 2017 року відбудуться річні загальні збори акціонерів 

Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. герцена, 10, каб. 401. 
початок зборів об 11 — 00 годині. 

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2017 року  
з 10-30 до 10-50 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах акціонерів — 13 квітня 2017 року (станом на 
24 -00).

4. проеКт порядКУ денного Загальних ЗБорІв аКцІоне-
рІв товариСтва:

1. Обрання лічильної комісії
2. Про затвердження регламенту проведення річних загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
9. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року віднос-
но страхування, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова 
вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 
відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності за 2016 рік.

10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради 
Товариства. 

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради Товариства.

5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401, в 
робочий час — з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в 
день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
О.В.Степанюк.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чин-
ного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885.

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті www.pro100.ua.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності то-
вариства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 
(2016) 

попередній 
(2015) 

Усього активів 345447 324361
Основні засоби 61063 62367
Довгострокові фінансові інвестиції 500 500
Запаси 728 543
Сумарна дебіторська заборгованість 34718 33489
Грошові кошти та їх еквіваленти 210459 192727
Нерозподілений прибуток 18677 40896
Власний капітал 182780 197150
Статутний капітал 82320 82320
Довгострокові зобов’язання 121080 108126
Поточні зобов’язання 41587 19085
Чистий прибуток (збиток) 18677 40896
Середньорічна кількість акцій (шт.) 840000 840000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

805 651

голова правління  І.в. Крашенінніков

приватне аКцІонерне товариСтво
«проСто-СтрахУвання»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ–
ЗВ’ЯЗОК» (ЄДРПОУ 22826083, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Дні-
провська, 22) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів, від-
будуться 20.04.2017 о 10.30за адресою: м.чернігів, пр.перемоги, 129, 
к.31. Реєстрація учасників 20.04.2017 з 10.00 до 10.20 за місцем про-
ведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах буде складено станом на 13.04.2017. Адреса власного 
веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до порядку денного www.cez.net.ua

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

1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження регламенту 
зборів

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Звіт директора про результати діяльності товариства у 2016р. та 

затвердження основних напрямків роботи в 2017р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 р.
7. Перевибори Директора.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності за звітний період (тис.грн)

Найменування показника 2015р. 2016р.
Усього активів 363,6 355,6

Основні засоби 1590,1 1590,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,7 -
Сумарна дебіторська заборгованість 59,8 62,0
Грошові кошти та еквіваленти 1,9 2,9
Власний капітал 269,0 256,7
Статутний капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8,9 31,4
Чистий прибуток (збиток) (28,3) (28,3)
Середньорічна кількість акцій 80 80
Кількість власників акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

До дати проведення зборів та 20.04.2017 акціонери можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцезнаходженням 
Товариства м.Чернігів, пр. Перемоги, 129, к.31. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Дирек-
тор Чорний О.П., телефон(0462)620600. Для участі у Зборах необхідно 
мати документи, що посвідчують особу акціонера чи повноваження 
його представника. Підтверджую достовірність цієї інформації –дирек-
тор О.П.Чорний

приватне аКцІонерне товариСтво «центр еКСплУатацІї–Зв’яЗоК» 
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місцезнаходження: 84302, Україна, донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. островського*, 8

код за ЄдрпоУ 00131268 
(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»»)
повідомляє про те, що 20 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 

Україна, донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична**, 45 
(конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»).

відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» відбу-
дуться річні Загальні збори Товариства. 

проеКт порядКУ денного (перелік питань):
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. За-

твердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за 
підсумками роботи Товариства у 2016 році. 

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

8. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», які мають пра-

во на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 20 квіт-
ня 2017 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕР-
ГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 
2017 року річних Загальних зборів Товариства — 09 березня 2017 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 
20 квітня 2017 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв. за місцем проведення 
річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Соціалістична**, 45 (конференц-зал готельного комплексу 
«Краматорськ»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 84302, Україна, Доне-
цька обл., м. Краматорськ, вул. Островського*, 8 каб. 106 (кабінет начальника 
з обслуговування клієнтів), у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (пере-
рва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.). Посадова особа ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬК-

ОБЛЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами –Генеральний директор Жуков Д.В., тел. (044) 594 45 84,  
(06264) 41 12 87

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або 
його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за 
адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островсько-
го*, 8, каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів), у робочі дні 
з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) 
із письмовою заявою на ім’я Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
http://donetskoblenergo.dn.ua/2016-02-09-06-39-02.html.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594 45 84,  
(06264) 41 12 87. 

_______________________
*після перейменування — вул. Комерційна відповідно до розпоряджен-

ня міського голови Краматорської міської ради № 34р від 19.02.2016 року.
** після перейменування — вул. Василя Стуса відповідно до розпоря-

дження міського голови Краматорської міської ради № 34р від 
19.02.2016 року.

основні показники фінансово — господарської діяльності
пат «дтеК донецьКоБленерго»

(тис.грн.)
найменування показника період

2016 2015
Усього активів 2 238 249 2 290 720
Основні засоби 743 845 794 885
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 57 957 60 240
Сумарна дебіторська заборгованість 1 013 449 1 307 923
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 705 39 327
Нерозподілений прибуток -3 842 727 -2 689 043
Власний капітал -3 760 830 -2 607 146
Статутний капітал 81 897 81 897
Довгострокові зобов’язання 1 426 444 377 793
Поточні зобов’язання 4 566 528 4 513 937
Чистий прибуток (збиток) -1 129 996 -3 524 421
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 517 175 65 517 175
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 940 7 910

наглядова рада пат «дтеК донецьКоБленерго».

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «дтеК донецьКоБленерго»

пат «легмаШ» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 

2017 року об 11.00 в малому залі Шахового клубу (к.205, 2 поверх) за 
адресою: м. Полтава, майдан Незалежності, 24. Реєстрація учасників за-
гальних зборів буде здійснюватися з 10.00 до 10.45 за адресою місця про-
ведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно 
мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформ-
лену відповідно до законодавства України. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24 квітня 2017р.
проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи за-
гальних зборів акціонерів.

2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Покриття збитків за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної 
комісії та затвердження умов цих договорів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
legmash.poltava.ua. З документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань проекту порядку денного, акціонерам можна ознайомитися за адресою: 
м. Полтава, вул. Шевченка, 44 (2 поверх, к.209), у робочі дні (понеділок-
п’ятниця) з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.30), а в день проведення за-
гальних зборів — у місці їх проведення. Відповідальна особа — генеральний 
директор Веклич Олексій Володимирович. Довідки за тел.: (0532) 61-05-74.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній 
2016р. 2015р.

Усього активів 25534 19477
Основні засоби 7876 8151
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1868 1832
Сумарна дебіторська заборгованість 15790 9320
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (збиток) -5261 -1872
Власний капітал -1254 2135
Статутний капітал 1409 1409
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 26730 17284
Чистий прибуток (збиток) -3389 -2649
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5638000 5638000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 25 25
генеральний директор пат «легмаш»  о.в.веклич
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Шановний акціонер!
публічне акціонерне товариство «причорноморське підприємство 

«Кольормет»
код за ЄДРПОУ 00196865, місцезнаходження згідно з реєстраційними 

документами: 65007 м. Одеса вул. Адмирала Лазарева, б.74 повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 
26 квітня 2017 року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 65007 
м. одеса вул. адмирала лазарева, б.74 (другий поверх, приймальна). 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24.00 20 квітня 2017 року у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про 
народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів — фі-
зичних та юридичних осіб — додатково мати довіреність та/або інший до-
кумент, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно 
до чинного законодавства України.

проект порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань по-

рядку проведення зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту генерального директора за 2016 р. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту генерального директора.
5. Розгляд звіту директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2016 р. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветсервис».
6. Розгляд звіту директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2016 р. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветмет». 
7. Розгляд звіту ДП «Металл-сервис ПН» за 2016 р. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту ДП «Металл-сервис ПН».
8. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
9. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
10. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.
11. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р., затвердження роз-

міру річних дивідендів.
12. Про припинення повноважень наглядової ради товариства. 
13. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-

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

14. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комі-
сії товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

приватне аКцІонерне товариСтво «вІКто-
рІйСьКе хлІБоприймальне пІдприЄмСтво» міс-
цезнаходження: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Го-
родок, вул. Щорса (вул. Зелена), будинок 1

Ідентифікаційний код 00952479
Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства, що відбудуться 25 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за місцезнахо-
дженням Товариства: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто 
Городок, вул. Щорса (вул. Зелена), будинок 1 (зал засідань).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24:00 година 19 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватися з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення збо-
рів.

проеКт порядКУ денного Загальних ЗБорІв  
прат «вІКторІйСьКе хлІБоприймальне пІдприЄмСтво»:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Про затвердження звіту Генерального Директора Товариства про ре-
зультати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017р. 

4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік. 6. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
7. Про затвердження значних правочинів Товариства.

8. Про здійснення відрахування від чистого прибутку Товариства або від 
нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 5% від суми чистого при-
бутку Товариства за 2016 рік з метою формування резервного капіталу То-
вариства. 9. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товари-
ства за 2016 рік. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його в новій редакції. 11. Про внесення змін до внутрішніх 
Положень Товариства шляхом їх затвердження в новій редакції (Положен-
ня про Загальні збори акціонерів, Положення про Генерального Директора, 
Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принци-
пів (Кодексу) корпоративного управління, Положення про порядок озна-
йомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства). 12. Про 
припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства. 13. Про об-
рання членів Наглядової Ради Товариства.

14. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Об-
рання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядо-
вої Ради Товариства.

Реєстр акціонерів для розсилки повідомлень сформувати на 
01.03.2017 р.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «вікторійське хлібоприймальне підприємство» за 2016 р., 

тис. грн.
Найменування показника Період

Звітний 
2016

Попередній 
2015

Усього активів 53681 25479

Основні засоби 15427 8026
Незавершені капітальні інвестиції 29830 11551
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 6883 2376
Грошові кошти 68 2159
Нерозподілений прибуток 12481 6325
Власний капітал (додатковий) 4720 4720
Статутний капітал 610 610
Довгострокові зобов’язання 19 68
Поточні зобов’язання 35527 13756
Чистий прибуток 6479 2371
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 439 200 2 439 200
Кількість власних акцій, витрачених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

28 28

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, можна ознайомитись на власному веб-сайті товариства: 
http://vhpp.km.ua

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись особисто за місцезнаходженням Товариства, в приймальні Генераль-
ного Директора в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення за-
гальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з 
вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення за-
гальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальна особа за озна-
йомлення — Гончарук В.І., Заступник Генерального Директора.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення 
пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 
32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, вул. Щорса 
(вул. Зелена), будинок 1.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для пред-
ставника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
представника (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на 
загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 
Закону України «Про депозитарну систему України» допускаються власни-
ки цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною 
установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних папе-
рах.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, 
звертайтесь за телефоном: (03851)21365. Генеральний Директор Товари-
ства О.Т. Романюк Наглядова рада Товариства

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «причорноморСьКе пІдприЄмСтво «Кольормет»
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уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ре-
візійної комісії товариства.

16. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться по-
вноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції та його 
державної реєстрації.

17. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинені 
товариством у період між загальними зборами ПАТ «» ПП «Кольормет» 
2016-2017р.р.

18.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го –www.сvetmet.раt.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з проектом порядку денного, за адресою: м. Одеса 
вул. Адмирала Лазарева, б.74 в понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 до 
12.00, в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — директор комерційний Чекановська Лілія Пантелеймонівна (кабі-
нет відповідальної особи, тел. 7380884). Письмові пропозиції щодо проекту 
порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення 
зборів.

тел. (048) 7380884  наглядова рада 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «пп «Кольормет» (тис. грн.)

найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 633 570
Основні засоби 138 64
Довгострокові фінансові інвестиції 77 77
Запаси 102 111
Сумарна дебіторська заборгованість 218 304
Грошові кошти та їх еквіваленти 97 13
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(297) (245)

Власний капітал 192 244
Статутний капітал 74 74
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 441 326
Чистий прибуток (збиток) 74 52
Середньорічна кількість акцій (шт.) 98352 98352
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)

15 13

повІдомлення про проведення чергових Загальних ЗБорІв 
аКцІонерІв

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«жаШКІвСьКий елеватор»

Місцезнаходження: 19200 Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, 
вул. Вокзальна, буд.1 Ідентифікаційний код 00956916
Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства, що відбудуться 26 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за місцезнахо-
дженням Товариства: 19200,Черкаська обл., Жашківський район, місто 
Жашків, вул. Вокзальна, буд.1 (актовий зал, другий поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24:00 година 20 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюва-
тись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

проеКт порядКУ денного Загальних ЗБорІв пат 
«жаШКІвСьКий елеватор»:

1. Про обрання членів лічильної комісії, робочих органів та затверджен-
ня регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування на загальних зборах акціонерів.

3. Про затвердження звіту Директора Товариства про результати робо-
ти та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визна-
чення основних напрямів діяльності Товариства у 2017р. 

4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік. 6. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
7. Про затвердження значних правочинів Товариства.

8. Про здійснення відрахування від чистого прибутку Товариства або від 
нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 5% від суми чистого при-
бутку Товариства за 2016 рік з метою формування резервного капіталу То-
вариства. 9. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товари-
ства за 2016 рік. 10. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство та змінe найменування То-
вариства. 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його в новій редакції. 12. Про внесення змін до внутрішніх Поло-
жень Товариства шляхом їх затвердження в новій редакції (Положення про 
Загальні збори акціонерів, Положення про Директора, Положення про На-
глядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) кор-
поративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів 
з інформацією про діяльність Товариства).

13. Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 15. Про затвер-

дження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що упо-
вноважені на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства. 
16. Про припинення повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.  
17. Про обрання членів ревізійної комісії. 

18. Про затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Об-
рання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної 
Товариства. Реєстр акціонерів для розсилки повідомлень сформувати на 
01.03.2017 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашків-
ський елеватор» за 2016 р., тис. грн.

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

Найменування показника Період
2015 2016

Усього активів 44873 53846
Основні засоби 36162 39759
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5970 11683
Грошові кошти 13 7
Нерозподілений прибуток 31526 41777
Власний капітал (додатковий) 6296 6039
Статутний капітал 3052 3052
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3730 2190
Чистий прибуток (991) 10520
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12206800 12206800
Кількість власних акцій, витрачених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець звітного періоду 
(осіб)

38 40

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного, можна ознайомитись на власному сайті: www.zh-gelevator.ck.ua

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись особисто за місцезнаходженням Товариства, в приймальні Директора 
в робочі дні з 09.00 до 17.00 години до дати проведення загальних зборів, 
а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними 
документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до по-
чатку загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення — Пальон-
ко Н.В., Директор. 

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять 
днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції 
до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 19200,Черкаська 
обл., Жашківський район, місто Жашків, вул. Вокзальна, буд.1.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представ-
ника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на загальних 
зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 
Закону України «Про депозитарну систему України» допускаються власни-
ки цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною 
установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах. 
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звер-
тайтесь за телефоном: (04747)61192 Директор Товариства Н.В. Пальонко 
Наглядова рада Товариства
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публічне акціонерне товариство «Украгромашсервіс», код 
ЄдрпоУ:13772201 (місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. Луначарського, 10) повідомляє, що чергові за-
гальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 10.00 год. 
за адресою: Кіровоградська обл., м. олександрія, провул. Кіндра-
та рожнова, 25, кабінет № 1. Реєстрація акціонерів (їх представни-
ків), що прибули на збори, відбудеться з 9.15 до 9.45 год. за місцем 
проведення зборів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, провул. Кін-
драта Рожнова, 25, кабінет № 1. Для участі у зборах та реєстрації ак-
ціонерам необхідно мати паспорт, або інший офіційний документ, що 
посвідчує особу, для представників акціонерів — довіреність на право 
участі у загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним за-
конодавством України та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються пи-
тань, включених до порядку денного та надати свої пропозиції в робо-
чі дні з 19 березня 2017 року до 19 квітня 2017 року за адресою: 28000, 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, провул. Кіндрата Рожнова, 25, 
кабінет № 1, а у день проведення зборів — за місцем їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: директор Мороз Любов Михайлівна. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: ukragromashservis.
at24.com.ua. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: на 24 — годину 14 квітня 2017 року. 

проект порядку денного загальних зборів: 
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення 

про припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. При-

йняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової Ради.

5. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
8.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства по результатам 2016 року.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, 
шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Това-
риства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписан-
ня нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Укр-
агромашсервіс» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

11. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акці-
онерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій ре-
дакції.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової Ради. 

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії .
16. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характе-
ру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання по-
вноважень на укладання таких правочинів.

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

Найменування показника Період
2015р. 2016р.

Усього активів 350 358
Основні засоби 131 103
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3 1
Сумарна дебіторська заборгованість 198 219
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 283 303
Власний капітал 298 318
Статутний капітал 15 15
Довгострокові зобов’язання 20 20
Поточні зобов’язання 32 20
Чистий прибуток (збиток) -1 20
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000 30000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

наглядова рада

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «УКрагромаШСервІС»

повідомлення  
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Київське спеціалізоване управ-
ління екскавації» (місцезнаходження: 02092, м.Київ, вул. О. Довбу-
ша, 18, код за ЄДРПОУ — 01269767), надалі — Товариство, повідо-
мляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 
(надалі збори), які відбудуться 21 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. 
за адресою: м.Київ, вул. о. довбуша, 18 (офіс №401, 4 поверх). 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде про-
водитись 21 квітня 2017 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення 
зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, а представнику акціонера — також довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної осо-
би, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також доку-
мент, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий до-
кумент юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, 
які мають право діяти від її імені без довіреності. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 
17 квітня 2017 року. На голосування у зборах, згідно з порядком ден-
ним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться на-
ступні питання: 1). Обрання лічильної комісії. 2). Обрання голови та 
секретаря зборів акціонерів, затвердження умов договору з депози-
тарною установою на технічне та організаційне забезпечення прове-

дення загальних зборів акціонерів. 3). Затвердження регламенту за-
гальних зборів акціонерів. 4). Звіт Генерального директора Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.  
5). Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. 6). Звіт та 
висновок Ревізора Товариства про роботу за 2016 рік. 7). Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 8). Про за-
твердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати 
частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків 
Товариства за підсумками діяльності у 2016 році. 9). Затвердження 
Положення про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві.  
10). Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством. 
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денно-
го зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://_emitent.
tetra-studio.com.ua/ksue. Акціонери Товариства можуть ознайомитися 
з документами та матеріалами, необхідними для підготовки до зборів 
та прийняття рішень із питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 
00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: м.Київ, вул. О. Довбу-
ша, 18, кабінет № 401, 4 поверх, а у день зборів — за місцем їх про-
ведення. Відповідальна посадова особа Товариства за порядок озна-
йомлення акціонерів із документами — Ревізор Товариства Калитинець 
Світлана Василівна. Довідки за телефоном: (044) 594-84-77.

наглядова рада прат «КСУе»

приватне аКцІонерне товариСтво
«КиївСьКе СпецІалІЗоване УправлІння еКСКавацІї» 
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публічне акціонерне товариство « БоБринецьКа 
СІльгоСптехнІКа» (надалі — Товариство)

код ЄДРПОУ: 03748779, місцезнаходження: (місцезнаходження: 27200, 
Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Промислова, 6) повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів (надалі — загальні збори) відбудуться 
21 квітня 2017 року о 10.00 год., місце проведення: Кіровоградська обл., 
м. Бобринець, вул. промислова, 6, у кабінет №10 (актовий зал). Реє-
страція акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах, буде 
проводитись 21 квітня 2017 року з 08.50 до 09.50 год., за місцем проведен-
ня зборів: Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Промислова, 6 у кабінет 
№10 (актовий зал). Для реєстрації для участі у загальних зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що 
ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів — паспорт або ін-
ший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також дові-
реність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) 
на загальних зборах, оформлену відповідно до законодавства України. Під 
час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайо-
митися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного та надати свої пропозиції щодо питань проекту 
порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідо-
млення до 21.04.2017 року в робочі дні, робочий час за адресою місцезна-
ходження Товариства: 27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. 
Промислова,6, кабінет № 3, відповідальна особа за ознайомлення акціоне-
рів з документами Колісніченко Наталія Миколаївна — інспектор відділу 
кадрів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
bobrintech.at24.com.ua. Дата складання переліку акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24 .00 год., 
17.04. 2017 року. 

проект порядку денного загальних зборів: 
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. 
3. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження ре-
гламенту зборів.

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора.

5. Звіт Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії.

6. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи то-
вариства у 2016 році.

9. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на при-
ватне та зміну назви товариства.

10. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Приватного 
акціонерного товариства «Бобринецька сільгосптехніка» у новій редакції. 

11. Прийняття рішення про затвердження змін до Положень Товариства 
«Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про виконавчий 
орган» шляхом викладення їх у новій редакції. Надання повноважень на 
підписання цих Положень.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової Ради.
13. Обрання Членів Наглядової Ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними члена-

ми Наглядової Ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписан-
ня цих договорів.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.
16. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних право-

чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року 
з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та 
розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання 
таких правочинів.

17. Схвалення та затвердження Рішення Наглядової Ради від 01 квітня 
2016р. 

основні показники фінансово — господарської діяльності 
товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2015р. 2016р.

Усього активів 25390 30574
Основні засоби 10620 11304
Довгострокові біологічні активи 44 42
Запаси 9812 12014
Сумарна дебіторська заборгованість 2496 4379
Грошові кошти та їх еквіваленти 93 226
Нерозподілений прибуток 15950 4541
Власний капітал 7935 23572
Статутний капітал 567 567
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 8853 -
Чистий прибуток (збиток) 7097 4541
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2268400 2268400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 59

наглядова рада

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «БоБринецьКа СІльгоСптехнІКа»

Шановний акціонер прат «лЗпК» !
Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД 
ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ», код за ЄДРПОУ 00232006, місцезнаходження: 
42200, Сумська обл., місто Лебедин, вулиця Тараса Шевченка, 93 (далі — 
Товариство), які відбудуться 28 квітня 2017 року о 13.00 за адресою: 42200, 
Сумська обл., місто лебедин, вул. тараса Шевченка, 93, зал засідань.

Реєстрація учасників загальних зборів з 11.00 до 13.00 у день та за місцем 
проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

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

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря зборів, за-

твердження регламенту проведення зборів. 2. Звіт голови правління про 
результати господарсько-фінансової діяльності товариства за 2016 рік та 
основні напрямки діяльності АТ на 2017 рік. 3. Звіт голови Ревізійної комісії 
про роботу в 2016 році. 4. Затвердження річного фінансового звіту та ба-
лансу товариства за 2016 рік. 5. Звіт голови Наглядової ради про роботу в 
2016 році. 6. Вибори Наглядової ради. 7. Вибори Ревізійної комісії.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація, — http://
www.lzpk.info

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-

рядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів за адресою: 42200, Сумська обл., місто 
Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93, в приміщенні заводоуправління.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Голова правління ПИВОВАРОВ Олександр Борисович.

Телефони для довідок: (05445) 2-25-25, 2-20-57.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «лебединський завод поршневих кілець» за 2016 рік  (тис.грн.)
найменування показника попередній 

період
Звітний 
період 

Всього активів 8747 8409
Основні засоби 2286 2423
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2976 3273
Сумарна дебіторська заборгованість 696 1846
Грошові кошти та їх еквіваленти 2789 867
Нерозподілений прибуток 1136 131
Власний капітал 6205 6320
Статутний капітал 1210 1210
Довгострокові зобов’язання 1436 753
Поточні зобов’язання 1106 1336
Чистий прибуток (збиток) 588 115
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4839400 4839400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 202 200
правлІння 
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приватне аКцІонерне товариСтво
«авдІївСьКий КоКСохІмІчний Завод»

 (далі — товариство) 
(ідентифікаційний код 00191075; місцезнаходження: проїзд Індустріаль-

ний, 1, місто Авдіївка, Донецька область, 50079, Україна) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «26» квітня 2017 року 
о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, донецька обл., міс-
то маріуполь, проспект металургів, 52, палац культури коксохімічно-
го виробництва прат «мК «аЗовСталь», другий поверх, велика 
зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«26» квітня 2017 року об 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«26» квітня 2017 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 87532, Доне-
цька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксо-
хімічного виробництва ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «20» квітня 2017 року станом на 24-00 го-
дину.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://akhz.
metinvestholding.com/ru.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2016 році.
6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 

числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із за-
значенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Надання згоди на вчинення значних правочинів із ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП».

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 19 065 278 16 535 209
Основні засоби 4 870 105 5 207 593
Довгострокові фінансові інвестиції 1 563 912 1 563 912
Запаси 556 724 456 196

Сумарна дебіторська заборгованість 11 614 501 8 837 385
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 595 55 061
Нерозподілений прибуток 3 671 337 2 536 652
Власний капітал 7 720 867 6 981 494
Статутний капітал 343 310 343 310
Довгострокові зобов'язання 817 240 576 728
Поточні зобов'язання 10 527 171 8 976 987
Чистий прибуток (збиток) 808 735 312 639
Середньорічна кількість акцій (шт.) 192 433 586 195 062 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

3 136 036 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

2 844,698 -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3957 4028

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 86065, Донецька область, місто Авдіївка, ПРАТ «АКХЗ», кабі-
нет юридичного відділу (8-й поверх заводоуправління), з понеділка по 
п'ятницю — з 9-00 до 14-00, за винятком неробочих та святкових днів, а 
також у день проведення Загальних зборів — за місцем їх проведення. Ак-
ціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує 
особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право 
власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — на-
чальник юридичного відділу Куріненко Олександр Станіславович.

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

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

Телефони для довідок Товариства: (056) 400-64-17, 400-63-58.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
генеральний директор прат «аКхЗ»  м.С. магомедов 

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхо-
ва КомпанІя «партнерС», яке знаходиться за адресою : 
02002, м. Київ, вул.. Р. Окіпної, 4-б, оф. 2, повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017року о 
12:00 за адресою: 02002, м. Київ, вул.. р. окіпної, 4-б, оф. 2, кімната для 
переговорів.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови Правління про фінансову господарську діяльність за 

2016 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Голови правління.
4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішень за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 
5. Звіт Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду 

звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження фінансового річного звіту, балансу Товариства та ау-

диторського висновку за 2016 рік.
7. Розподілення прибутку (збитків) за 2016 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Реєстрація акціонерів буде проводитися 21 квітня 2017 року з 11.30 до 

11.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах 18.04.2017 року.
З документами Порядку денного можна ознайомитись в ПрАТ «СК 

«Партнерс» за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4-б, оф. 2, 

щосереди з 11.00 до 16.00 у відповідальної особи за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами щодо проведення річних Загальних зборів 
акціонерів — Зіньковської А.А.

Для участі в загальних зборах акціонерів потрібно мати для акціонерів: 
паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціо-
нерів: довіреність та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: 044 359-04-52
основні показник фінансово-господарської діяльності товариства за 

2016 рік.
тис. грн.

найменування показника період
Звітний 
(2016 р.)

попередній 
(2015 р.)

Усього активів 14816 15023
Основні засоби 10248 10248
Довгострокові фінансові інвестиції 6253 6253
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 59 99
Грошові кошти, їх еквіваленти 13 4
Непокритий збиток 2816 2560
Власний капітал 11675 11931
Статутний капітал 8031 8031
Довгострокові зобов’язання 1458 1436
Поточні зобов’язання 1683 1656

голова правління  а.а.Зіньковська
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя 
«БлаКитний полІС» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 31029412, 
місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, повідомляє, що 
Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 квітня 2017 року 
об 11 год. 00 хв. за адресою: 03150, м. Київ, вул. антоновича, 122, офіс 
№ 3. 

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової 
Ради (Протокол № 178 від 07.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповно-
важених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства — на 24 годину 21 квітня 
2017 року.

проект порядку денного:
1) Обрання членів лічильної комісії. 
2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності 

ПАТ «СК «Блакитний поліс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства. 

5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» за резуль-
татами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради Товариства.

6) Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПАТ «СК «Блакит-
ний поліс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора Товариства.

7) Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результа-
тами діяльності у 2016 р. 

8) Розподіл прибутку та збитків ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результа-
тами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів. 

9) Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ 
«СК «Блакитний поліс». 

10) Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження 
умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підпи-
сання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПАТ «СК 
«Блакитний поліс».

11) Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК «Бла-
китний поліс».

12) Про обрання Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс».
13) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної 
граничної вартості.

14) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвер-
дження його нової редакції

15) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються 
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів 
про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішен-
ня. Проведення реєстрації змін до Статуту.

16) Припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.bplife.com.ua/.

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акці-
онерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціо-
нера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхід-
но мати документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином. 

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком 
денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, офіс 
№ 3, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів — за місці їх 
проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, головний бухгалтер Товариства Бінів-
ська Л.А. Телефон для довідок: (044) 206-30-80.

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

найменування показника період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 78111 76977
Основні засоби 17087 16078
Довгострокові фінансові інвестиції 344 296
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 21562 522
Грошові кошти та їх еквіваленти 29812 48336
Нерозподілений прибуток (705) (1655)
Власний капітал 29898 26073
Статутний капітал 15950 15950
Довгострокові зобов’язання 47830 50435
Поточні зобов’язання 383 469
Чистий прибуток (збиток) 1037 1535
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14027 14286
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

2200 2200

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

3080 3080

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 19

наглядова рада товариства

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «БлаКитний полІС» 

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя 
«аелІта» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 31351587, місцезна-
ходження: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, повідомляє, що 
Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 
2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03141, м. Київ, вул. Соло-
м’янсь ка,  буд. 33, оф. 2. 

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядо-
вої Ради (Протокол № 01-2017 від 07.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упо-
вноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 
10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Річних Загальних зборах акціонерів Товариства — на 24 годину 20 квіт-
ня 2017 року.

проект порядку денного:
1) Обрання членів лічильної комісії. 
2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності 

ПрАТ «СК «АЕЛІТА» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства. 

5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результа-
тами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради Товариства.
6) Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «АЕ-

ЛІТА» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора Товариства.

7) Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами 
діяльності у 2016 р. 

8) Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результата-
ми діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів. 

9) Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК 
«АЕЛІТА».

10) Про обрання Ревізора ПрАТ «СК «АЕЛІТА».
11) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та 
сукупної граничної вартості.

12) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій нада-
ються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення 
акціонерів про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів То-
вариства рішення.

13) Припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.aelite.com.ua/.

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам 
акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують осо-
бу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів 

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «аелІта» 
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також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження 
представника на участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвід-
чені належним чином. 

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з по-
рядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 
18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03141, м. Київ,  
вул. Солом’янська, буд. 33, оф. 2, а в день проведення Річних Загаль-
них зборів акціонерів — за місці їх проведення. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, Голова Правління Топорков Ю.С. Телефон для довідок:  
(044) 594-74-61.

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

найменування показника період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 371636 170772

Основні засоби 311 315
Довгострокові фінансові інвестиції 120000 13547
Запаси 52 52
Сумарна дебіторська заборгованість 156800 38943
Грошові кошти та їх еквіваленти 82063 50231
Нерозподілений прибуток -869 -873
Власний капітал 105167 25227
Статутний капітал 9369 9369
Довгострокові зобов’язання 195825 35229
Поточні зобов’язання 70644 110316
Чистий прибуток (збиток) 4 -504
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6904 6904
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя 
«форте» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 34615026, місцезнахо-
дження: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, повідомляє, що Річні 
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2017 року об 
11 год. 00 хв. за адресою: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, оф. 3. 

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової 
Ради (Протокол № 01/17 від 07.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповно-
важених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства — на 24 годину 18 квітня 
2017 року.

проект порядку денного:
1) Обрання членів лічильної комісії. 
2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності 

ПрАТ «СК «ФОРТЕ» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства. 

5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ФОРТЕ» за результатами 
діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради Товариства.

6) Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «ФОР-
ТЕ» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
Товариства.

7) Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ФОРТЕ» за результатами ді-
яльності у 2016 р. 

8) Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «ФОРТЕ» за результатами 
діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів. 

9) Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
ПрАТ «СК «ФОРТЕ». 

10) Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження 
умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підпи-
сання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПрАТ «СК 
«ФОРТЕ».

11) Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «СК «ФОРТЕ».

12) Про обрання Ревізора ПрАТ «СК «ФОРТЕ».
13) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної 
граничної вартості.

14) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвер-
дження його нової редакції

15) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються 
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів 
про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішен-
ня. Проведення реєстрації змін до Статуту.

16) Припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://forte-ic.com/ua/

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акці-
онерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціо-
нера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхід-
но мати документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином. 

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком 
денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, 
оф. 3, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів — за місці 
їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Чорний М.М. 
Телефон для довідок: (044) 594-74-62.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 246006 371044
Основні засоби 373 228
Довгострокові фінансові інвестиції 5165 5165
Запаси - 1
Сумарна дебіторська заборгованість 126549 80583
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 48090
Нерозподілений прибуток -49185 3
Власний капітал 15491 64676
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання 46831 73249
Поточні зобов’язання 183684 233119
Чистий прибуток (збиток) -49185 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000 15000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 38

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво
«Страхова КомпанІя «форте» 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«агрохІмцентр»

повідомлення 
про зміни та доповнення до порядку денного річних зборів 
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Агрохім-

центр»
(місцезнаходження : 02090, м. Київ, вул. Лобачевського, 23/4-б)
повідомляє, що рішенням наглядової ради товариства (протокол за-

сідання наглядової ради від 16.03.2017 р.) вносяться зміни та доповне-
ння до Порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, 
надрукованого в ВІДОМОСТЯХ НКЦПФР від 06.03.2014 р. № 44: 

пункт 6 доповнити таким реченням:
Визначення і затвердження способу отримання дивідендів.
пункт 8 викласти в такій редакції: 
Прийняття змін до Статуту та внутрішніх Положень товариства 

шляхом викладення їх в новій редакції. 
наглядова рада товариства 
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приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя 
«арСенал СтрахУвання» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 
33908322, місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 
повідомляє, щоРічні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
«21» квітня 2017року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03056, м. Київ, 
вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7. 

Річні Загальні збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової 
Ради Товариства (Протокол № 2 — 2017 від 15.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповно-
важених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних зборівак-
ціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства, — станом на 24 годину «14» квіт-
ня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Обраннячленівлічильноїкомісії. 
2. Затвердження регламенту, порядку проведенняРічнихЗагальнихЗбо-

рів та порядку голосування.
3. Обранняголовуючого та секретаря РічнихЗагальнихЗборів.
4. ЗвітПравлінняТовариства за результатами діяльності у 2016 році. 

Прийняттярішення за наслідкамирозглядузвітуПравлінняТовариства.
5. ЗвітНаглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 

2016 році. Прийняттярішення за наслідкамирозглядузвітуНаглядової Ради 
Товариства.

6. ЗвітРевізора за результатами діяльності у 2016 році. Прийняттярі-
шення за наслідкамирозглядузвітуРевізораТовариства.

7. ЗатвердженнярічногозвітуТовариства за результатами діяльності у 
2016 році.

8. Розподілприбутку і збитківТовариства за результатами діяльностіТо-
вариства у 2016 році. Затвердженнярозмірурічнихдивідендів.

9. ВизначенняосновнихнапрямівдіяльностіТовариства на 2017 рік та 
перший квартал 2018 року.

10. Прийняттярішення про попереднєсхваленнязначнихправочинів, які-
можутьвчинятисяпротягом року, визначенняїх характеру та сукупноїгра-
ничноївартості.

11. Про закінченяняповноваженьРевізораТовариства.
12. Про обранняРевізораТовариства та укладаннятрудової угоди з 

ним.
13. Про визначенняуповноваженої особи Товариства, якійнадаються-

повноваженнящодоздійснення персонального повідомленняакціонерів про 
прийняттяРічнимиЗагальнимиЗборамиакціонерівТоваристварішень.

14. Припиненняповноваженьлічильноїкомісії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
https://www.arsenal-strahovanie.com/.

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акці-
онерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціо-
нера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхід-
но мати документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином. 

З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонери 
Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день (з понеділка по 
п’ятницю) в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнахо-
дженням Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, 
оф. 7, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів, — за міс-
цем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), — Голова Правлін-
ня Авдєєв С.О. Телефон для довідок: (044) 502 67 37.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)*
найменування показника період

Звітний 
(2016 р.)

попередній 
(2015р.)

Усього активів 726822 407799
Основні засоби 84690 855
Довгострокові фінансові інвестиції 40700 140130
Запаси 575 288
Сумарна дебіторська заборгованість 124861 36664
Грошові кошти та їх еквіваленти 241120 184314
Нерозподілений прибуток 64082 53921
Власний капітал 257489 170334
Статутний капітал 77400 55900
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 21182 33170
Чистий прибуток (збиток) 10415 3564
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)

453 444

Наглядова рада Товариства.

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «арСенал СтрахУвання» 

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя 
«аСКо-медСервІС» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 13550765, 
місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, повідомляє, що 
Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2017 року 
об 11 год. 00 хв. за адресою: 03150, м. Київ, вул. антоновича, 122, офіс 
№ 2. 

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової 
Ради (Протокол № 68 від 07.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповно-
важених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 
45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства — на 24 годину 19 квітня 
2017 року.

проект порядку денного:
1) Обрання членів лічильної комісії. 
2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності ПрАТ 

«СК «АСКО-Медсервіс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства. 

5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» за ре-
зультатами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства.

6) Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «АСКО-
Медсервіс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора Товариства.

7) Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» за результа-
тами діяльності у 2016 р. 

8) Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» за резуль-
татами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів.

9) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної гра-
ничної вартості.

10) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються 
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів 
про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рі-
шення.

11) Припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://ams.com.ua/.

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акціо-
нерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціоне-
ра (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно 
мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь 
у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином. 

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком 
денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, офіс 2, 
а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів — за місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Голова Правління Товариства Діденко Т.В.

Телефон для довідок: (044) 247-40-70.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 319646 62310
Основні засоби 34261 15970
Довгострокові фінансові інвестиції 28919 20890
Запаси 63 136

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «аСКо-медСервІС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53, 20 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Сумарна дебіторська заборгованість 36303 3581
Грошові кошти та їх еквіваленти 32219 12445
Нерозподілений прибуток 18002 9864
Власний капітал 67130 37805
Статутний капітал 25200 25200
Довгострокові зобов’язання 203891 22447
Поточні зобов’язання 48625 2058
Чистий прибуток (збиток) 3934 2201

Середньорічна кількість акцій (шт.) 70000 42614
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

12 32

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя 
«УКраїнСьКий фІнанСовий альянС» (надалі — Товариство), код за 
ЄДРПОУ 32374372, місцезнаходження: 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жов-
тня, буд. 100/2, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства 
відбудуться 24 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03127, 
м. Київ, пр-т 40-річчя жовтня, буд. 100/2, оф. 1. 

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової 
Ради (Протокол № 59 від 07.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповно-
важених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства — на 24 годину 18 квітня 
2017 року.

проект порядку денного:
1) Обрання членів лічильної комісії. 
2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності 

ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс» у 2016 р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 

5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «Український фінансовий 
альянс» за результатами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6) Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «Україн-
ський фінансовий альянс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізора Товариства.

7) Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Український фінансовий 
альянс» за результатами діяльності у 2016 р. 

8) Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «Український фінансовий 
альянс» за результатами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних 
дивідендів.

9) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної гра-
ничної вартості.

10) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються 
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про 
прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.

11) Припинення повноважень лічильної комісії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://ufa-ic.com.ua/

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акці-
онерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціо-
нера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхід-
но мати документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином. 

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком 
денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства: 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 
буд. 100/2, оф. 1, а в день проведення Річних Загальних зборів акціоне-
рів — за місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, Т.в.о. Голови Правління 
Кулєніч О.І. Телефон для довідок: (044) 377-73-95.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 163825 21983
Основні засоби 42000 93
Довгострокові фінансові інвестиції 20149 149
Запаси 16 4
Сумарна дебіторська заборгованість 6594 118
Грошові кошти та їх еквіваленти 36577 21137
Нерозподілений прибуток -21416 3028
Власний капітал 27322 20747
Статутний капітал 14665 14665
Довгострокові зобов’язання 93016 607
Поточні зобов’язання 43487 629
Чистий прибуток (збиток) -24444 3033
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1466500 1466500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво
«Страхова КомпанІя «УКраїнСьКий фІнанСовий альянС»

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова 
КомпанІя «планета СтрахУвання»,

 яке знаходиться за адресою : 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4-б, оф. 2, 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 21 квітня 2017 року о 10:00 за адресою: 02002, м. Київ,  
вул. р. окіпної, 4-б, оф. 2, кімната для переговорів.

порядок денний: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління про фінансову господарську діяльність за 

2016 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Голови правління.
3. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішень за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 
4. Звіт Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду 

звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження фінансового річного звіту, балансу та аудиторського 

висновку Товариства за 2016 рік.
6. Розподілення прибутку (збитків) за 2016рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Вирішення питання щодо збільшення статутного капіталу шляхом 

розміщення додаткових акцій.
Реєстрація акціонерів буде проводитися 21 квітня 2017 року з 09.30 до 

09.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах 18.04.2017 року.
З документами Порядку денного можна ознайомитись в ПрАТ «СК 

«Планета страхування» за адресою України, 02002, м. Київ, вул. Р. Окіп-
ної, 4-б, оф. 2, щосереди з 11.00 до 16.00 у відповідальної особи за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами щодо проведення річних За-
гальних зборів акціонерів — Одінцової-Світельської Ю.В.

Для участі в загальних зборах акціонерів потрібно мати для акціонерів: 
Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціо-
нерів: довіреність та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном 8-044-359-07-69 (96)
основні показник фінансово-господарської діяльності товариства за 

2016 рік.тис. грн
найменування показника період

Звітний 
(2016 р.)

попередній 
(2015 р.)

Усього активів 34511 34651
Основні засоби 17971 18436
Довгострокові фінансові інвестиції 17008 16943
Поточні фінансові інвестиції - -
Сумарна дебіторська заборгованість 277 374
Грошові кошти, їх еквіваленти 35 79
Непокритий збиток 15972 15350
Власний капітал 18596 19218
Статутний капітал 11000 11000
Довгострокові зобов’язання 15577 15103
Поточні зобов’язання 338 330

голова правління  одінцова-Світельська Ю.в.
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приватне аКцІонерне товариСтво «перШе 
вСеУКраїнСьКе БЮро Кредитних ІСторІй» (код 
ЄДРПОУ 33691415) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 15.00 годині 
за адресою: м. Київ, вул. андріївська, буд. 1 (навчальний центр нБУ, 
Університет банківської справи).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27 квітня 2017 року з 14-20 до 
15-00 год. за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 21 квітня 
2017 року.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ПВБКІ».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних 

зборів акціонерів. 
5. Звіт Голови Правління про роботу ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро 

кредитних історій» за 2016 рік та плани на 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 
Затвердження висновку Ревізійної комісії, річного звіту Товариства.

7. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

8. Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «ПВБКІ» за підсумками роботи 
у 2016 році.

9. Про внесення змін до пунктів 12.6., 12.8., 14.5. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» 
відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження Ста-
туту Товариства у новій редакції.

10. Про внесення змін до п.4.1., 6.4., 6.7., 8.9. Положення про Наглядову 
раду ПрАТ «ПВБКІ» та затвердження його в новій редакції. 

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової 

ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн) за 2016 рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 18837 16494
Основні засоби 801 811
Довгострокові фінансові інвестиції 5600 1000
Запаси 32 23
Сумарна дебіторська заборгованість 3310 2387
Грошові кошти та їх еквіваленти 926 3529
Нерозподілений прибуток -3378 -5931
Власний капітал 16328 14435
Статутний капітал 11750 11750
Довгострокові зобов’язання 1117 1224
Поточні зобов’язання 976 315
Чистий прибуток (збиток) 2558 107
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11750 11750
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) 19 16

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціоне-
рів — паспорт та довіреність на право участі та голосування, оформлену у 
відповідності до вимог чинного законодавства України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: www.pvbki.com.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за адресою: м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11, в приміщенні това-
риства у робочі дні з 10-00 до 16-30 год., а також в день проведення за-
гальних зборів — у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — корпоративний секретар 
ПрАТ «ПВБКІ» Мамченко Юлія Валеріївна. 

Довідки за телефоном (044)390-54-70.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-

на в повідомленні.
голова правління  паламарчук а.Б. 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«рмм»

(місцезнаходження: 84306, Донецька обл., м.Краматорськ, с.Коксо-
буд, б. 6) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2017р. о 13 годині за адресою: 
84306, донецька обл., м.Краматорськ, с.Коксобуд, б.6, каб. 1.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2016 рік.
3. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження звіту ревізійної комісії за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 

2016 році.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та сплату дивідендів.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання чле-

нів Наглядової ради.
8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії та обрання ре-

візора.
9. Внесення змін до статуту та внутрішніх положень Товариства.
10. Прийняття рішень про попереднє затвердження значних право-

чинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть здійснюватися 
Товариством протягом року від дати прийняття такого рішення.

основні показники
фінансово-господарської діяльності прат «рмм» (тис.грн.)  

за 2016 рік
Найменування показника Період

звітний
на 

31.12.2016

попередній
на 

31.12.2015
УСього аКтивІв: 500,5 278,9
Основні засоби, незавершені кап.інвестиції 224,1 242,8
Виробничі запаси 105,7 18,9
Готова продукція 90,1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 20,5 9,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 24,4 2,9
Інші оборотні активи 32,3 -
Витрати майбутніх періодів 3,4 4,9
Статутний капітал 57,4 57,4
Додатковий капітал 134,8 137,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(130,7) (331,0)

Поточні забов’язання 439,0 414,7
Чистий прибуток (збиток) 200,3 67,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2871 2871
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 13

Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів з 
12:00 години до 13:00 години у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 17.04.17р. на 24:00.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: доку-
мент, що посвідчує особу акціонера (представника) представникам акці-
онерів — довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства. 

З матеріалами та документами, пов'язаними з порядком денним збо-
рів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть озна-
йомитись за адресою: 84306, Донецька обл., м.Краматорськ, с.Коксо-
буд, б.6., кабінет директора у робочі дні з 8:00 до 15:30 години, контактна 
особа Ісміляєв Олександр Юрійович.

Зазначені матеріали надаються учасникам загальних зборів акціоне-
рів також під час проведення зборів. Додаткову інформацію можна отри-
мати за телефонами: (06264) 6-08-30 (06264) 6-08-16.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті: rmm.com.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова правлiння  о.Ю. Ісміляєв

17.03.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КраматорСьКий м’яСоперероБний 

Завод» 
(місцезнаходження: 84333, донецька область, м.Краматорськ, 

вул.транспортна, 2 ) 
повідомляє, що чергові загальні збори відбудуться 24 квітня 2017 р. 

о 14.00, за адресою: 84333, донецька область, м.Краматорськ, 
вул. транспортна, 2, Зал засідань.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів 
2. Вибори голови та секретаря зборів .
3. Затвердження регламенту проведення зборів.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016р. та основні напрямки діяльності на на-
ступний рік.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 р.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії. 
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016р. 
8. Припинення повноважень та обрання голови та членів наглядової 

ради. 
9. Припинення повноважень та обрання голови та членів прав-

ління. 
10. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії та 

обрання ревізора. 
11. Про покриття збитків за звітний рік та виплату дивідендів.
12. Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

оСновнІ поКаЗниКи:
фінансово-господарської діяльності 

прат «Краматорський м’ясопереробний завод» за 2016 рік
 (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 8768,8 8655,9
Основні засоби 6952,4 6972,4
Довгострокові фінансові інвестиції 156,1 156,1
Запаси 1102,7 1102,0
Сумарна дебіторська заборгованість 215 63,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,3 27,6
Нерозподілений прибуток -11377,2 -10600,2
Власний капітал -649,0 128,0
Статутний капітал 8054,0 8054,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 9417,8 8527,9
Чистий прибуток (збиток) -777,0 -1103,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 767052 767052
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 9

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться в день про-
ведення зборів з 12.00 до 13.45 за місцем їх проведення. 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у збо-
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах 19.04.2017р. 

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного особисто на території 
ПрАТ «Краматорський м’ясопереробний завод» (м. Краматорськ, 
вул. Транспортна, 2, адміністративний корпус) з 11.00 до 12.00 години 
кожної середи. 

довідки за телефоном : 06264 6-58-98. правління товариства.
Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщено на веб-сайті myasnoyryad.com.ua .

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
в.о. голови правління  І.м.Божкова

17.03.2017р.
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Приватне акціонерне товариство «Йосипівське» (надалі за текстом 
товариство) код за ЄДРПОУ 13546717, місцезнаходження Товари-
ства — Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Йосипівка, вул. Грушев-
ського, буд.1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які відбудуться 
24 квітня 2017 року за адресою: житомирська обл., ружин-
ський р-н, с. йосипівка, вул. грушевського, буд.1, в кабінеті №1 
директора товариства. початок загальних зборів о 10.00 год. Реє-
страція акціонерів та їх представників відбуватиметься 24 квітня 
2017 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реє-
страції акціонерів з 09 год 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 
09 год 50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складається станом на 24-ту годину 18 квітня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань 

порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. За-
твердження висновків ревізійної комісії за 2016 р.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства 

у 2016 році.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень Наглядовій 
раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних 
правочинів від імені ПрАТ «Йосипівське».

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваже-
ним особам акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з 
вимогами законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних 

зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий час: з по-
неділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. В кабінеті №1 директо-
ра товариства, а в день проведення загальних зборів — за місцем їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами:директор ОрлюкС.В. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: www.uosipivka.ho.ua

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

 Найменування показника Період:
Звітний 
2016 р

Попередній 
2015 р

Усього активів 880,9 880,9
Основні засоби 597,9 597,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 31,6 31,6
Сумарна дебіторська заборгованість 202,7 202,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,1
Нерозподілений прибуток (збиток) -1891,2 -1860,3
Власний капітал -767,5 -736,6
Статутний капітал 289,7 289,7
Довгострокові зобов’язання 51,9 51,9
Поточні зобов’язання 1596,5 1565,6
Чистий прибуток (збиток) -30,9 -222,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1158622 1158622
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

Публічне акціонерне товариство «Коростенський хлібозавод»(надалі 
за текстом товариство), Код за ЄДРПОУ:00377791;місцезнаходження:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шолом-Алейхема, буд.62 пові-
домляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства ( надалі за 
текстом- загальні збори) відбудуться 25 квітня 2017 р за 
адресою:житомирська обл., м. Коростень, вул. Шолом-алейхема, 
буд.62 (в актовому залі товариства).Початок зборів о 10 год 00 хв. 
Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 25 квітня 
2017 р за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації 
акціонерів 09 год 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год 
50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24-ту годину 19 квітня 2017 року. 

перелік питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів:

1.Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря 
загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку про-
ведення загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту генерального директора про результати фінансово -господар-
ської діяльності Товариства за 2016 р. 4. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 р. 5. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 р. За-
твердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016 р.6. За-
твердження річного звіту та балансу товариства за 2016 р.7. Розподіл 
прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 р. 
8. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
товариства.9. Обрання членів наглядової ради товариства.10. Затвер-
дження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з голо-
вою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання ви-
щевказаних договорів. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, надання повно-
важень на укладання таких правочинів.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати доку-
мент, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-

довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, 
в робочі дні та робочий час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 
16-00 год. в кабінеті №1 генерального директора товариства, а в день 
проведення загальних зборів — за місцем їх проведення. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –гене-
ральний директор Іскра М.М. телефон для довідок; (04142) 4-20-44.. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.korostenhlibzavo.ho.ua 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємств (тис.грн.)

Найменування показника звітний 
2016 р.

попере-
дній2015 р.

Усього активів 19142 15260
Основні засоби 7775 6893
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7189 5333
Сумарна дебіторська заборгованість 3747 2510
Грошові кошти та їх еквіваленти 288 524
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (12939) 13016
Власний капітал 938 938
Статутний капітал 411,2 411,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 30732 26927
Чистий прибуток (збиток) 77 5065
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1644928 1644928
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

244 239

приватне аКцІонерне товариСтво «йоСипІвСьКе»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КороСтенСьКий хлІБоЗавод»
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Шановний аКцІонер

пУБлІчного аКцІонерного товариСтва 
«Кредит оптима БанК»!

(Код за ЄДРПОУ: 34819265)
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» 
(надалі — Банк) повідомляє, що Спостережною Радою Банку прийнято 
рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі — 
«Збори»), які відбудуться о 11 год 00 хв 21 квітня 2017 року за адресою: 
01135, м. Київ, вул. дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться 21 квітня 2017 року з 10:00 до 10:45 
години за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь в Зборах — 14 квітня 2017 року (станом на 24.00).

перелІК питань порядКУ денного:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Бан-

ку за 2016 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної 

Ради Банку за 2016 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії Банку за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського ви-

сновку (звіту незалежного аудитора) стосовно річної фінансової звітності 
Банку за 2016 рік.

7. Про затвердження річного звіту Банку за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Спо-

стережної Ради Банку.
10. Про обрання членів Спостережної Ради Банку. 
11. Про обрання Голови Спостережної Ради Банку.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Спостережної Ради Банку, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спо-
стережної Ради Банку.

13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-
зійної комісії Банку.

14. Про прийняття рішення про припинення Ревізійної комісії як органу 
Банку.

15. Про внесення змін до Cтатуту Банку та затвердження Cтатуту в 
новій редакції. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.
credit-optima.com.ua.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Банку: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засі-
дань, у робочі дні, робочий час з 10-00 години до 16-00 години. В день 
проведення Зборів — також у місці їх проведення за адресою: 01135,  
м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: Тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови Правління — Бужак Владислав Валентинович. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 138479 146184
Основні засоби 18131 12470
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 22 30
Сумарна дебіторська заборгованість 549 944
Грошові кошти та їх еквіваленти 4124 13345
Нерозподілений прибуток 252 242
Власний капітал 126176 68924
Статутний капітал 120000 63000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 696 6244
Чистий прибуток (збиток) 252 242
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000000 6300000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 48 39
телефони для довідок: (044) 569-05-19

Спостережна рада Банку

до уваги акціонерів 

прат «мехБУд»!
Приватне акціонерне товариство по розробці та виготовленню засобів 

механізації будівництва «Мехбуд» (код ЄДРПОУ — 05418038) повідомляє 
про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мехбуд» 
(далі — Товариство), які відбудуться 21 квітня 2017 року о 10:00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. академіка Кримського, 4а., 1 поверх офіс при 
виробництві. 

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку за 2016 рік.
8. Основні напрями діяльності на 2017 р.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-

меться з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договору з Ревізором Товариства.

11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-
риства.

12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового дого-

вору (контракту), що укладатиметься з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів, трудових договорыв (контрактыв) з Голо-
вою та членами Наглядової ради

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного:  
https://smida.gov.ua/db/emitent/05418038 .

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбу-
деться 21 квітня 2017 року з 09:00 до 09:50 за адресою м. Київ, 
вул. академіка Кримського, 4а

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхід-
но мати: 

- акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного 

законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акці-
онерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомити-
ся в робочі години з 9:00 до 18:00 за адресою м. Київ, вул. Академіка 
Кримського, 4а.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Голова Правління Романюк Ольга Іванівна.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому ви-
гляді до правління Товариства за адресою м. Київ, 03680, м. Київ, вул. 
Академіка Кримського, 4а.

Довідки за телефоном: (044) 455-78-02, 424-70-07. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах визначається станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності підприємства в 2016 році  

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний
(2016 рік)

попередній
(2015 рік)

Усього активів 129185 24 431
Основні засоби 203728 34 518
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2273 1519
Сумарна дебіторська заборгованість 1250 639
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 78
Власний капітал 124228 18 384
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання 983 2 861
Поточні зобов’язання 3824 3 186
Чистий прибуток (збиток) 17,025 49,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000 40000
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) 39 39

наглядова рада товариства
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(код ЄДРПОУ:20644283, місцезнаходження: 26000, Кіровоградська 
обл., Новомиргородський р-н., м. Новомиргород, вул. Леніна,101/31) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квіт-
ня 2017 року об 11:00 год. за адресою: Кіровоградська область, 
м. новомиргород, вул. леніна 101/31, в кабінеті № 1 (кабінет ди-
ректора). Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на 
збори відбудеться з 9,30 до 10.45 год. за місцем проведення зборів. 
Для участі у зборах та реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, 
або інший офіційний документ, що посвідчує особу, для представників 
акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціоне-
рів, оформлену згідно з чинним законодавством України та документ, 
що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, 
що стосуються питань включених до порядку денного та надати свої 
пропозиції в робочі дні в робочий час адресою: Кіровоградська обл., 
м. Новомиргород, вул. Леніна 101/31 в кабінеті № 1 (кабінет директо-
ра). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами директор Ганул І.М. В день проведення загальних зборів То-
вариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці 
проведення загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: raypobut.at24.com.ua Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: на 24 годину 14.04.2017 року. 

проект порядку денного загальних зборів: 
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення 

про припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування. 
3.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. При-

йняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4. Розгляд звіту Директора за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ре-
візора.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства по результатам 2016 року.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, 

шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту То-
вариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підпи-
сання нової редакції Статуту. 

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

Найменування показника період
2016р. 2015р.

Усього активів 26,6 26,6
Основні засоби 26,6 26,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 42,2 47,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 0,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19,3 12,3
Власний капітал 74,2 67,2
Статутний капітал 24,3 24,3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 4,4 12,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 789 789
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) 3 4

директор  ганул І.м.

Шановний акціонер!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Пересувна 

механізована колона -4» (далі –Товариство) , місцезнаходження та 
юридична адреса: 09230 вул Комсомольська,70, м.Ржищів, Кагар-
лицький р-н, Київська обл., повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, особам , які мають право на участь 
у Загальних зборах відповідно до переліку акціонерів.

Річні Загальні збори відбудуться «25» квітня 2017 року о 11:00 год. 
за адресою: м.ржищів, вул. Комсомольська,70; в приміщенні ад-
мінбудинку, кімната №1. Реєстрація акціонерів та їх представників 
відбудеться 25.04.2015 р. з 10:00 до 10:45 год. за місцем проведення 
зборів. дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах 19 квітня 2017 року.

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Обрання головуючог о та секретаря річних Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення ( регламенту) річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (річного звіту-

та балансу). 
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
7. Прийняття рішення про зміну назви вулиці.
8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-

ства.
9. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів Товари-

ства та затвердження їх в новій редакції.

Найменування показника Звітний 
2016 р. 

(тис. грн)

Попередній 
2015 р.

 (тис. грн)
Усього активів 480 515

Основні засоби (залишкова 
вартість)

461 495

Довгострокові фінансові 
інвестиції

- -

Запаси - 13
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

- 6

Грошові кошти та еквіваленти 19 1
Нерозподілений прибуток 
(збиток)

(530) (533)

Власний капітал 453 453
Статутний капітал 939 939
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 56 88
Чистий прибуток (збиток) (3) (3)
Середньорічна кількість акцій 
(шт)

3754320 3754320

Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій протя-
гом року

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

5 6

Для реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів, необ-
хідно мати: акціонерам-паспорт, представникам- паспорт та довіреність 
на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства. Бажаючим ознайомитися з документами, внесеними до 
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, про-
хання звертатися до голови правління Галицького Олександра Васи-
льовича за адресою: м. Ржищів, Київська обл. вул.. Комсомольська,70, 
приміщення адмінбудинку, кімната №1. довідки по тел. 045-732-14-56

приватне аКцІонерне товариСтво «райпоБУтКомБІнат»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «переСУвна механІЗована Колона - 4»
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 приватне акціонерне товариство « львівський обласний ви-
робничий рибний комбінат»(Ідентифікаційний код-
22397707) –(надалі товариство),що знаходиться за адресою львів-
ська обл., миколаївський район, с. рудники, вул. рибгоспна, 9 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 25 квітня 2017 року за юридичною адресою: 81642 
львівська обл., миколаївський район, с. рудники, вул. рибгосп-
на, 9 (актовий зал). Початок зборів — о 12. 00 год. Рєстрація акціо-
нерів та їх представників — з10. 30 год до 11. 30 год. Ознайомитися 
з матеріалами необхідними для прийняття рішень можна за адре-
сою: львівська обл., миколаївський район, с. рудники, вул. риб-
госпна, 9 (актовий зал). Відповідальна особа за ознайомлення: 
чапляк г.г. телефон ( 032)-253-47-14. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів- 
19 квітня 2017 року станом на 24. 00 годину.

проеКт порядку денного:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних 

зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної 
комісії. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів 
акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік. 5. Звіт Наглядової ради за 2016 
рік. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Висновки Ревізійної комісії 
щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Затвердження 
річної фінансової звітності за 2016 рік. 7. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної 
комісії Товариства. 8. Визначення порядку покриття збитку Товари-
ства, отриманого у 2016 році. 9. Визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2017 рік. 10.Надання згоди на вчинення То-
вариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. Визначення 
особи, уповноваженої на підписання правочинів.

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

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 33 894 28 162
Основні засоби 7 738 7 981
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 20 159 14 407
Сумарна дебіторська заборгованість 5 377 5 549
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 5
Нерозподілений прибуток 4 699 4 843
Власний капітал 14 149 14 293
Статутний капітал 238 238
Довгострокові зобов’язання 12 699 7 413
Поточні зобов’язання 7 046 6 456
Чистий прибуток (збиток) (144 ) 951
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45 368 45 368
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

160 156

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
WWW.ork.informs.net.ua Для реєстрації учасникам загальних збо-
рів необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів до-
датково потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами 
чинного в Україні законодавства. наглядова рада товариства.

повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Івано-франківське виробничо-
торгівельне швейне підприємство «галичина» (Код ЄДРПОУ 
05502462 місцезнаходження:м.Івано-Франківськ, вул. Галицька, 87 
далі Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 12.00 год 
у приміщенні актового залу за місцезнаходженням товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 21 квітня 
2017 року з 11 год. 00 хв. до 11 год.45 хв., за місцем їх проведення. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.

проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії зборів.2. Обрання голови і секретаря 

загальних зборів акціонерів, та затвердження регламенту. 3. Звіт 
правління про результати фінансово- господарської діяльності Това-
риства за 2015р., 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту правління Товариства.4. Звіт Наглядової ради за 2015р., 
2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії за 2015р., 2016 р. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Това-
риства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту 
за 2015р., 2016 р.6. Затвердження річного звіту Товариства за 
2015р., 2016 р.7. Розподіл прибутку Товариства за 2015р., 2016 р.  
8. Про зміну типу Товариства. 9. Про зміну найменування 
Товариства.10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення його в новій редакції. 11. Внесення змін до Положень То-
вариства: про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про 
виконавчий орган, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у но-
вій редакції.12. Припинення повноважень Наглядової ради Товари-
ства. 13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.  
14. Обрання Наглядової Ради Товариства 15. Обрання Ревізійної ко-
місії Товариства.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитись з до-
кументами необхідними для прийняття рішень з порядку денного в 
робочі дні з 8 до 12 години в кабінеті заступника Голови Правління 
Дейнеги Г.О., а в день проведення загальних зборів акціонерів — у 
місці їх проведення 

Відповідальна особа за ознайомлення з документами — Заступник 
Голови Правління Дейнега Г.О.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень з питань порядку денного : www. galychyna.biz 

довідки за тел. (0342) 78-53-43

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «Івано-франківське виробничо-торгівельне швейне 

підприємство «галичина» (тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період 
2016р.

Попередній 
період 
2015р.

Усього активів 12321 10472
Основні засоби (первісна вартість) 11922 11114
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 1156 884
Сумарна дебіторська заборгованість  870  1064
Грошові кошти та їх еквіваленти  3092  1832
Нерозподілений прибуток  2878  1693
Власний капітал  10275  9027
Довгострокові зобов’язання  2  -
Поточні зобов’язання  2044  1445
Чистий прибуток (збитки)  1248  2225
Середньорічна к-сть акцій  7058000  7058000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  210  228

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво
«львІвСьКий оБлаСний вироБничий риБний КомБІнат»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Івано-франКІвСьКе вироБничо-торгІвельне 
Швейне пІдприЄмСтво «галичина» 
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приватне аКцІонерне товариСтво
«Страхова КомпанІя «УКраїнСьКий КапІтал»

(код ЄДРПОУ 35760087, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. 
Олеся Гончара, 35),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український капі-
тал», які відбудуться 24 квітня 2017 року об 11:00 за адресою: 01024, 
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1 Б.

перелік питань проекту порядку денного:
1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 

ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік; 2. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту Голови Правління ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік; 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПpАТ «СК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та висновків зовнішнього аудитора за 2016 рік; 
4. Затвердження річної звітності ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 
2016 рік; 5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) ПpАТ «СК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік та формування фондів; 6. Прийнят-
тя рішення про зміну місцезнаходження Товариства; 7. Прийняття рішен-
ня про збільшення статутного капіталу ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових іменних простих акцій 
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; 8. Прийнят-
тя рішення про приватне розміщення акцій Товариства та затвердження 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення; 9. Прийняття рішення 
про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товари-
ства, щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов'язаних із 
приватним розміщенням акцій; 10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «СК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом прийняття Статуту у новій редакції та 
проведення державної реєстрації змін в органах державної влади; 
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 12. Обрання членів Наглядо-
вої ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 13. Прийняття рішення про 
припинення повноважень Ревізора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 
14. Обрання Ревізора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 15. Прийняття 
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені 
ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» протягом 2017 року.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)
найменування показника Період

звітний 
2016р.

попередній 
2015р.

Усього активів 38868 40134
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 38841 39729
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 15
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 390
Нерозподілений прибуток 3596 4210
Власний капітал 38874 39488
Статутний капітал 16000 16000
Довгострокові зобов’язання 2 439
Поточні зобов’язання 20 548
Чистий прибуток (збиток) -614 -1642
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000 16000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 6

Реєстрація акціонерів та їх належним чином уповноважених представ-
ників відбудеться за місцем проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів 24 квітня 2017 року з 09:00 до 10:45.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є 18 квітня 2017 року (станом на 24 годину, за три робочих 
дні до дня проведення Загальних зборів).

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу, а для представників акціо-
нерів також необхідно мати належним чином оформлену довіреність.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проведен-
ням Загальних зборів акціонерів, в порядку та в терміни, визначені законодав-
ством України та Статутом Товариства, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00 
за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1 Б. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — Волченський Є.Л.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://ukrcap.com.ua

За додатковою інформацією звертатись за тел.: (044) 353-79-53.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Волченський Є.Л.

Шановні акціонери

приватного аКцІонерного 
товариСтва 

«УКраїнСьКа нацІональна 
роЗрахУнКова КартКа»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за 
ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, 
Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі — Товариство), 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства (далі — Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів — 21квітня 2017 року. Загальні 
збори Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, 
Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. ордаша, буд. 19 (за вказаною 
адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). початок За-
гальних зборів об11:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 21 квітня 
2017року з 10:30 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на 
підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), 
які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 
24:00 годину 17квітня 2017 року.

проект порядку денного Загальних зборів:
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 

2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік та затвер-

дження розміру річних дивідендів.
Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:
• для фізичних осіб — паспорт або документ, що посвідчує особу;
• для представників акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 

згідно з вимогами законодавства.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийнят-

тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється:до 
дати проведення Загальних зборів — у офісі Товариства за адресою: м. 
Київ, вул. Воздвиженська, б.51-а, офіс 3 (5-й поверх), у робочі дні та у 
робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпові-
дальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазна-
ченими документами є Перший заступник Голови Правління Шлюєв 
Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо 
Загальних зборів розміщена веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства: (тис. грн.)

найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 192 730 183 772
Основні засоби та нематеріальні активи 41 273 48 839
Довгострокові фінансові інвестиції 100 037 0
Запаси 3 507 4 066
Сумарна дебіторська заборгованість 43 623 123790
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 034 3 464
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 598 (7 281)
Власний капітал 176 058 173 460
Статутний капітал 124 000 24 000
Довгострокові зобов’язання 0 48
Поточні зобов’язання 16 672 10 264
Чистий прибуток (збиток) 2 598 (6 441)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 853 552 2 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 133 163

наглядова рада приватного аКцІонерного товариСтва 
«УКраїнСьКа нацІональна роЗрахУнКова КартКа»
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Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» повідомляє, що чергові за-
гальні збори акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (надалі – Товариство), 
(місцезнаходження Товариства: 02166, м. Київ, проспект Лісовий, 39) склика-
ються на 24 квітня 2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, по-
верх 2, каб. №25.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах, буде 
складений станом на 24 годину 18.04.2017 р.

порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії 
Товариства.

6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 р.
8. Вчинення Товариством значних правочинів у 2017 році.
9. Надання повноважень на вчинення Товариством значних правочи-

нів.
Початок реєстрації акціонерів – о 10 годині 00 хвилин, закінчення реє-

страції – о 10 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів – о 11 годині  
00 хвилин.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, в ро-
бочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-02. Посадова особа Това-
риства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – генеральний директор – Бородавко М.В.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи пови-
нні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів-фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та до-
віреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства 
України. Представники акціонерів-юридичних осіб повинні надати: керів-

ники – документ (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на по-
саду керівника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує 
особу (паспорт); інші представники – довіреність, засвідчену печаткою 
підприємства та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з 
законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (пас-
порт).

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 

найменування показника 

період

2016 рік
звітний 

2015 рік
попере-

дній
Усього активів 138816 90960
Основні засоби 4761 3576
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 41454 4698
Сумарна дебіторська заборгованість 86968 72033
Грошові кошти та їх еквіваленти 2653 10479
Нерозподілений прибуток 70854 64581
Власний капітал 70875 64602
Статутний капітал 21 21
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 67941 26358
Чистий прибуток (збиток) 6273 12229
Середньорічна кількість акцій (шт.) 104 104
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) 

588 253

Адреса веб-сайту: http://ukrenergomontazh.com.ua 
Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

до уваги акціонерів 

приватного аКцІонерного товариСтва «УКренергомонтаж»!
(код ЄдрпоУ 16403289)

Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» повідомляє, що чергові загаль-
ні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (надалі – Товариство), (місцез-
находження Товариства: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10-Б) 
скликаються на 24 квітня 2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Богданів-
ська, 10, поверх 2, каб. №25.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах, буде 
складений станом на 24 годину 18.04.2017 р.

порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-

ну Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної 
комісії Товариства.

6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 р.
Початок реєстрації акціонерів – о 12 годині 00 хвилин, закінчення реє-

страції – о 12 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів – о 13 годині  
00 хвилин.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, 
в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-01. Посадова особа 
Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – генеральний директор – Плахотний О.М.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи по-
винні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів-фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) дові-
реність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства 
України. Представники акціонерів-юридичних осіб повинні надати: керів-
ники – документ (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на 
посаду керівника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує 

особу (паспорт); інші представники – довіреність, засвідчену печаткою 
підприємства та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з 
законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (пас-
порт).

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 

найменування показника 

період

2016 рік
звітний 

2015 рік
попере-

дній
Усього активів 26030 26156
Основні засоби 11503 11503
Довгострокові фінансові інвестиції 8 8
Запаси 14066 14066
Сумарна дебіторська заборгованість 312 257
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 293
Нерозподілений прибуток -45274 -39372
Власний капітал -37914 -32012
Статутний капітал 231 231
Довгострокові зобов'язання 32493 33455
Поточні зобов'язання 29925 24713
Чистий прибуток (збиток) -5902 -10686
Середньорічна кількість акцій (шт.) 231250 231250
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

7 7

Адреса веб-сайту: http://www.ksbud.com.ua
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»

до уваги акціонерів 

приватного аКцІонерного товариСтва «КиївСоцБУд»!
(код ЄдрпоУ 32426467)
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повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
приватного аКцІонерного товариСтва 

«Страхова КомпанІя «арСенал»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33946038), що 

знаходиться за адресою: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська 
дорога, будинок 25, повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (далі -Загальні збори ):

1.Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди 
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Загальні збори від-
будуться 28 квітня 2017 року об 10:00 за адресою: 65009, Україна, місто 
одеса, вулиця фонтанська дорога, будинок 25 (ІІ поверх, кабінет №2)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 09:30 до 09:45 
години, 28 квітня 2017 року за місцем їх проведення. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних 
зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-
порт) та довіреність для участі в загальних зборах Товариства, оформлену 
згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, 
що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та ста-
туту акціонера – юридичної особи завірений належним чином згідно чинно-
го законодавства України.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства та прийняття рішення про припинення її повноважень. 

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів То-

вариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах Товариства
5. Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 

2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за результатами діяльнос-
ті у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої Ради Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розгляд звіту про корпоративне управління за 2016 рік
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
10. Попереднє надання згоди (схвалення ) на вчинення значних право-

чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з 
дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та 
розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення 
таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні Това-
риства»

11. Переоцінка акцій, які на балансі Товариства по справедливій вартос-
ті, згідно МСФЗ.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради. 
14. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових до-

говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
Договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 
шляхом затвердження у новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуть-
ся повноваження з підписання Положення про Наглядову раду Товариства 
у новій редакції.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65009 Україна, місто Оде-
са, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (ІІ поверх, кабінет №2) в робочі дні (з 
понеділка – по п’ятницю), з 09 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, і в день 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Голова правління Ланська Олена Володимирівна. Довідки 
за телефоном 0482-33-00-41.Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства ,а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства . Пропозиції, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного із органів. Пропозиції можуть 
вноситися акціонерами не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради – незалежного директора

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://icarsenal.od.ua 

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

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 457919  457822
Основні засоби 24 9
Довгострокові фінансові інвестиції 457702 457702
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 10 77
Грошові кошти та їх еквіваленти 2948 2939
Нерозподілений прибуток 3416 3335
Власний капітал 454753 454753
Статутний капітал 454753 454753
Довгострокові зобов'язання 2737 2290
Поточні зобов'язання 824 2000
Чистий прибуток (збиток) 81 45
Середньорічна кількість акцій (шт.) - 45475
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 7

Затверджено наглядовою радою прат СК «арСенал»
ІІІ. підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством

голова правління 
прат СК «арСенал» ланська о.в. 17.03.2017 року

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

"Вiкторiя"
2. Код за ЄДРПОУ 01564785
3. Місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Миколи 

Василенка, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444567400 0444563825

5. Електронна поштова адреса pjsc.viktoria@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

pjscviktoria.inf.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
09.03.2017р. достроково припинено повноваження Члена Наглядової 

ради ПрАТ «Вiкторiя» Логвиненка Григорiя Петровича, без прийняття 
рiшення вiдповiдним органом ПрАТ «Вiкторiя» на основi п. 9.17 Статуту, у 
зв'язку з його смертю 09.03.2017р., вiдповiдно до свiдоцтва про смерть I-БК 
№ 386466 вiд 10.03.2017р. виданого Солом'янським районним у м. Києвi 
вiддiлом державної реєстрацiї актiв цивiльного стану Головного 
територiального управлiння юстицiї у м. Києвi.

Обiймав посаду члена Наглядової ради з 25.11.2016р. Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посаду члена Наглядової ради тимчасово 
нiкого не призначено.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. генеральний директор мордовiн вадим васильович 16.03.2017

приватне аКцIонерне товариСтво “вIКторIя”
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повІдомлення 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «таС» (надалі – «Товариство»), 
код ЄДРПОУ: 30929821, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 
65, повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства (надалі – «Загальні збори»).Загальні збори відбудуться 21 квітня 
2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Шота руставелі, 16, 
6-й поверх, кімн. 2.

проеКт порядКУ денного:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства;
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік;
4. Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату;
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства;
6. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства;
7. Про розгляд та затвердження звіту Правління Товариства;
8. Про збільшення розмірів страхових сум та розмірів страхових ви-

плат на суми (бонуси), за результатами отриманого інвестиційного доходу 
від розміщення коштів резервів із страхування життя у 2016 році;

9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що уклада-

тиметься з членами та Головою Наглядової ради Товариства та призна-
чення уповноваженої особи для підписання такого договору зі сторони 
Товариства;

14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження Статуту в новій редакції.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів для участі у Загаль-
них зборах буде проходити з 10 години 30 хвилин до 10 годин 50 хвилин у 
день проведення Загальних зборів за вищезазначеною адресою. Дата 
складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах: 14.04.2017 року станом на 24.00 годину. При здійснені процедури 
реєстрації учасників Загальних зборів кожний акціонер повинен при собі 
мати документи, що посвідчують особу. Для довіреної особи (представни-
ка) акціонера необхідно додатково до цього мати довіреність на право 
представляти акціонера на Загальних зборах, яка оформлена згідно з 
чинним законодавством. Адреса веб-сайта Товариства, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного (проекту порядку денного):www.taslife.com.ua.Акціонери, 
під час підготовки до Загальних зборів, можуть ознайомитися з усіма ма-
теріалами, документами та інформацією, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням 
Товариства (м. Київ, проспект Перемоги, 65, корпус «Б», 4-й поверх, кім-
ната №468) кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години. Крім того, акці-
онери матимуть змогу ознайомитися з вказаними документами у день 
проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з до-
кументами – Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович. 
Тел. для довідок (044) 507-07-09
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1 632 684 1 415 242
Основні засоби 60 831 69 692
Довгострокові фінансові інвестиції 81 860 254 062
Поточні фінансові інвестиції 1 179 782 871 437
Запаси 386 487
Сумарна дебіторська заборгованість 14 808 18 182
Грошові кошти та їх еквіваленти 253 760 156 267
Нерозподілений прибуток 71 680 57 497
власний капітал 132 867 130 925
Статутний капітал 46 306 46 306
Довгострокові зобов'язання 1 455 938 1 243 049
Поточні зобов'язання 43 879 41 268
Чистий прибуток (збиток) 26 046 12 569
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 476 8 476
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

100 98

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво
«новопоКровСьКий Завод ЗалІЗоБетонних 

КонСтрУКцІй» 
(код за ЄДРПОУ 30614042, місцезнаходження: 63523, Харківська обл., 

Чугуївський р-н, с. Новопокровка, вул. Островського 10)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 28 квітня 2017 р. о 10:00 год за адресою: харківська обл., чугуїв-
ський р-н, с. новопокровка, вул. островського, 10, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 09:20 до 09:40 год.

проеКт порядКУ денного З проеКтами рІШень Щодо 
Кожного З питань:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибут-

ку за 2016 рік. 
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Ревізора Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. 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.

13. Обрання Ревізора Товариства.
14.Про надання згоди на укладення господарських договорів з контр-

агентами ПрАТ «НПЗЗБК» ринкова вартість майна, робіт, послуг яких пе-
ревищує (чи може перевищити) 25% вартості активів за даними річної 
фінансової звітності за 2016 рік, але не більше ніж 10 000 000 грн.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1485 1456
Основні засоби 287 304
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 708 621
Сумарна дебіторська заборгованість 362 412
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 3
Нерозподілений прибуток 486 417
Власний капітал 993 993
Статутний капітал 1918 1918
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 65 95
Чистий прибуток (збиток) 69 46
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7672775 7672775
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 9
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах станом на 24 годину — 24 квітня 2017 р., за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харків-
ська  обл., Чугуївський р-н, с. Новопокровка, вул. Островського, 10, при-
ймальня з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 15-00 год. Посадова особа, 
яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
Старченко І.Б. Документи надаються акціонеру товариства або його пред-
ставнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отрима-
ного товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайом-
лення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх про-
ведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів — доручення, оформ-
лене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го — http://www.npzzbk.nr-avers.com.ua/ 

телефон для довідок: 752-83-60 
наглядова рада прат «нпЗЗБК»
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повІдомлення
про проведення рІчних Загальних ЗБорІв аКцІонерІв 
пУБлІчного аКцІонерного товариСтва 

«аСфальтоБетонний Завод «аБ Столичний»
(надалі - Товариство)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !
Публічне акціонерне товариство «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 

СТОЛИЧНИЙ» Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Ново-
пирогівська, 60 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства 
скликаються 24 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. новопирогів-
ська, 60 (Зал засідань рмц товариства). Початок зборів об 11-00 годині. 
Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-45 Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом 
на 24 годину 18 квітня 2017 року.

проеКт порядКУ денного:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016р.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.
6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Ге-

нерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання 

цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної 
комісії.

11. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання 
цивільно-правових договорів, що укладені з ними.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради.

13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених 
Товариством у 2016р.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із 

зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості .
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) за 2016 рік
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 115 737 105 973
Основні засоби (залишкова вартість) 20 160 22 015
Довгострокові фінансові інвестиції 6 904 6 904
Запаси 21 320 20 506
Сумарна дебіторська заборгованість 8 611 12 751
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 250 33 536
Нерозподілений прибуток 76 396 61 896
Власний капітал 93 090 93 090
Статутний капітал 17 990 17 990
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8 147 12 883
Чистий прибуток (збиток) + 39 686 + 45 860
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71 960 000 71 960 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

139 140

Довідково:
До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних 

зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім запитом у робо-
чі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60, при-
ймальня Генерального директора. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Товариства. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодав-
ством документ), а представникам додатково – документ, що посвідчує по-
вноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ). 
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до прове-
дення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства  – 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції 
акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, 
вносяться до порядку денного обов’язково.

Довідки за телефоном: (044) 259-50-24, 259-50-34.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор товариства  С.о.піддубний

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне това-
риСтво "енергоКонСтрУКцIя", 
31810081Київська, Києво-Святошинський, 
08130, село Чайки, Лобановського Валерiя, 
буд.21,корпус 5, кв.2. 044 593-08-62,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

21.04.2016

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

www.energoconstructsiya.com.ua

голова правління  Коваль о.а.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу блічне (від-
крите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцІонерне това-
риСтво "димерСьКе Спец ав-
то пIдприЄмСтво-1006", 00902808, 
ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 20, С. КОЗАРОВИЧI, ВИШ-
ГОРОДСЬКИЙ Р-Н, Київська область, 07332, 
Україна, 0971716626

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

17.03.2017

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

00902808.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) ак-
ціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщен-
ня цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування в 
офіційному друкованому виданні) 1. повне найменування емітента, 
код за ЄдрпоУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 

емітента: Приватне акцiонерне товариство «ГАЛСПЕЦБУД», ЄДРПОУ 
23968036, Україна Львівська обл. Франкiвський р-н 79044 м.Львiв 
вул. Генерала Чупринки 58А, 245-26-94 2. дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі  
даних Комісії: 27.04.2017р. 3. адреса сторінки в мережі  
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://galspezbud.emitent.org 

приватне аКцIонерне товариСтво «галСпецБУд»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» 
(далі Товариство), 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська,4, повідо-
мляє акціонерів Товариства про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 12-00 год. за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, четвертий поверх, 
конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення збо-
рів, початок реєстрації акціонерів о 11-30 год, закінчення о 12-00 год. 
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – додатково довіреність, оформле-
ну згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13 квітня 
2017 року, станом на 24 годину. 

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезна-
ходженням Товариства у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні -  
з 9 до 16 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами  – Голова Правління. Довідки за  
тел. (061) 289-25-58.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

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

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

5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати 
та балансу Товариства за 2016 рік. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» - http://aptekizp.pat.ua.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника період 

Звітний попередній
2016 рік 2015 рік

Усього активів 76455 41686
Основні засоби 13803 15285
Довгострокові фінансові 
інвестиції 

 -  -

Запаси 33387 17690
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

23908 3511

Грошові кошти та їх еквіваленти 2617 874
Нерозподілений прибуток 93 -4182
Власний капітал 18686 17187
Статутний капітал 3910 3910
Довгострокові зобов'язання 3368 3422
Поточні зобов'язання 54401 21077
Чистий прибуток (збиток) 4275 790
Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

39101300 39101300

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

 - - 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

292 280

наглядова рада прат «аптеки Запоріжжя»

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

прат «аптеКи ЗапорІжжя»

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента : Публічне акціонерне товариство «Ка-
тіон»

2. Код за ЄДРПОУ: 05470288
3. Місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 67-16-05
5. Електронна поштова адреса: metropol@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://patkation.km.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рiшенням річних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 
15.03.2017р. (протокол №25): 

1) припинено повноваження: 
- голови наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича; виконував по-

вноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. 
Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 
0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має;

- члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославівни; виконувала 
повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р. 
Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 
38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни не має;

- члена наглядової ради Павлік Надії Михайлівни; виконувала повно-
важення з 18.04.2014р.; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. 
Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 
0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має; 

2) обрано на строк до чергових річних загальних зборів:
- членом наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича; паспорт 

НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким МУ УМВС України в 

Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працював: 
з 01.12.2011р. по 01.09.2013р. - заступник директора ПАТ «Катіон»; з 
02.09.2013р. по 31.07.2014р. - заступник директора ТОВ «Сервіс-7»; з 
01.08.2014р. по 30.06.2015р. - заступник директора ТОВ «Капітал-15»; 
з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. - заступник директора ТОВ «Сервіс-7»; 
з 26.10.2016р. - пенсіонер. Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 
15.03.2017р. ( протокол №17-03-15) обраний головою наглядової 
ради;

- членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославівну; паспорт 
НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким МУ УМВС України в 
Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала: з 
02.01.2005р. по 24.10.2016р. - директор з фінансів ТОВ АПК «Самобран-
ка»; з 25.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ «Хмельницький завод Каті-
он»;

- членом наглядової ради Павлик Надію Михайлівну; паспорт НА 
960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмель-
ницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має; пенсіонер з січня 2011р.;

- членом наглядової ради Дьяченко Олену Валеріївну; паспорт НВ 
014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмель-
ницькій області; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала: з 
17.04.2012р. по 24.08.2016р. - директор ПАТ «Катіон»; з 25.08.2016р. по 
31.12.2016р. - бухгалтер ТОВ «Сервіс-7»; в даний час – фізична особа-
підприємець;

- членом наглядової ради Бобко Анатолія Францовича; паспорт НА 
474178, виданий 07.03.1998р. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмель-
ницькій області; володіє 0,003306% акцій товариства; судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має; пенсіонер з 2011р. 

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

директор І.Є. Кросса 16.03.2017р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КатІон»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСьКа фондова БІржа»

повідомляє про проведення загальних зборів 
приватного акціонерного товариства 

«УКраїнСьКа фондова БІржа», 
що відбудуться 28 квітня 2017 року о 12:00 год.

за місцезнаходженням товариства: 
м. Київ, провулок рильський, 10, к. 212

Реєстрація акціонерів УФБ проводиться з 11:00 до 11:45 год. за місцем 
проведення зборів, к.211.

Для участі у зборах, представникам акціонерів необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника 
(для керівників – документ про призначення на посаду та виписка зі Стату-
ту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – до-
ручення на участь у загальних зборах). 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», буде складено станом на 
24 годину «24» квітня 2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України.

порядок денний загальних зборів 
прат «УКраїнСьКа фондова БІржа»: 

1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІР-
ЖА» та затвердження регламенту роботи загальних зборів;

2. Про обрання Голови і Секретаря загальних зборів ПрАТ«УКРАЇНСЬКА 
ФОНДОВА БІРЖА»;

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ 
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»;

6. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІР-
ЖА» на 2017 рік;

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІР-
ЖА»;

8. Про розподіл прибутку і збитків «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІР-
ЖА»;

Матеріали (інформація) щодо порядку денного загальних зборів нада-
ються для ознайомлення акціонерам за адресою: м. Київ, провулок Риль-
ський, 10, к.407, у робочі дні з 9.00 до 17.00. Зазначені матеріали (інформа-
ція) надаються акціонерам також під час проведення загальних зборів. 
Посадовою особою УФБ, відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, є секретар правління УФБ – Гайдаєнко Л.К. Довідки за 
тел.: (044) 279-41-58, (044) 278-28-50. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  - http://ukrse.com.ua.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності прат  «УКраїнСьКа фондова 

БІржа» за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 16142 16252
Основні засоби 12375 12579
Довгострокові фінансові інвестиції 37 37
Запаси 26 26
Сумарна дебіторська 
заборгованість

128 134

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

2621 2488

Нерозподілений прибуток -632 -521
Власний капітал 16044 16188
Статутний капітал 15400 15400
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 98 64
Чистий прибуток (збиток) -111 380
Середня кількість акцій (шт.) 2000 2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом 
періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

17 17

Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцIонерне товари-
Ство "IнвеСтицIйна 
КомпанIя 
"IнвеСтСервIС"

2. Код за ЄДРПОУ 21629417
3. Місцезнаходження 04050, Київ, Пимоненка, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444840715 0444840715

5. Електронна поштова адреса invest@voliacable.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

investservice@kiev.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
15.03.2017р. згiдно до протоколу Наглядової ради Товариств, у звязку 

з закiнченням строку, подовженно термiн повноважень голови Андреєва 
Костянтина Сергійовича (володiє часткою в СК-1,69625%) та членiв 
правлiння Компанiї Супрун Алли Михайлівни (частка в СК-2%), Кудлайчук 
Ірини Іванівни (частка в СК-0,506%) на три роки. Посадови особи непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Особи не 
надали згоди на розкриття паспортних даних. Протягом 5 рокiв особи за-
ймали посади Голова та члени правління товариства відповідно.

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 голова правління андреєв Костянтин 
Сергiйович

М.П . (підпис)                                   16.03.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «рем-
СпецпроеКтСервІС» (код ЄДРПОУ 22147637) повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів «25» квітня 2017 року об 14-00 
годині за адресою: 71108, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. меліто-
польське шосе, 20, офіс №1. Реєстрація акціонерів «25» квітня 2017 року з 
13-00 до 13-45 за місцем проведення зборів. Акціонерам мати документ, що 
посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі у збо-
рах, оформлене згідно з чинним законодавством. Перелік акціонерів Товари-
ства, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на  
24 годину «19» квітня 2017 року. Адреса веб-сайту: rspscorp.pp.ua.

Ознайомлення із матеріалами: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 
години, за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітополь-
ське шосе, 20, кабінет №1. Телефон для довідок: (050) 941-90-23. 

перелік питань, які виносяться на голосування: 1. Обрання членів лі-
чильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціо-
нерів. 2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2016 рік. 3. Звіт та висновки Ревізора за підсумками діяльності 
Товариства за 2016 рік. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товари-
ства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. Плановий розподіл 
прибутку на 2017 рік. 5. Обрання Генерального директора Товариства. 6. По-
переднє схвалення значних правочинів, та надання повноважень на укладан-
ня таких правочинів. 7. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 
2016 року та у 2017 році до моменту проведення загальних зборів. 8. Продаж 
основних засобів Товариства. 9. Зміна організаційно – правової форми підпри-
ємства шляхом перереєстрації в Товариство з обмеженою відповідальністю.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за звітний (попередній) період в тис. грн.: усього активів –1723,2 
(1465,7); основні засоби – 0,0 (1,5); довгострокові фінансові інвестиції – 0 (0); 
запаси 1306,8 (1242,2); сумарна дебіторська заборгованість – 247,0 (145,6); 
грошові кошти та їх еквіваленти – 122,3 (22,1); нерозподілений прибуток – 
1166,2 (925,4); власний капітал – 1196,2 (955,4); статутний капітал – 29,7 (29,7); 
довгострокові зобов'язання – 0 (0); поточні зобов'язання – 527,0 (510,3); чистий 
прибуток – 240,8 (чистий прибуток – 46,5); середньорічна кількість акцій (шт.)  – 
198 (198); кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – 0 (0); 
загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – 0 
(0); чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 2 (2).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
генеральний директор Коркін г.в.
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Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «Юность-2» (надалі – «Збори»), які відбудуться 25 квітня 2017 
року об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Київ, вул.Шолом-алейхема, 2-а, 
кабінет № 2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде здій-
снюватись за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, каб. № 2. Поча-
ток реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 10 год 00 хв 25 квітня 2017 
року. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 10 год 50 хв 
25 квітня 2017 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 год 00 хв 19 квітня 2017 року. 

порядок денний
(перелік питань разом з проектом рішень,крім кумулятивного 

голосування, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного):

1. Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії Зборів.
проект рішення по першому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного:
обрати на строк до закінчення цих річних загальних зборів акціо-

нерів товариства:
головою зборів – Буцана михайла андрійовича, секретарем збо-

рів – Ковальчук наталію андріївну, лічильну комісію у складі двох 
осіб – доценка Євгена васильовича, воробйову Катерину яківну. 

2. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Юность-2» за 
2016  рік.

проект рішення по другому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту та балансу 

за 2016 рік.
проект рішення по третьому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного:
Затвердити звіт Голови комісії з припинення товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняти рі-
шення за наслідками розгляду звіту Голови комісії з припинення товари-
ства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2016 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2016 році задовільною.

4. Про нарахування дивідендів акціонерам ПрАТ «Юность-2».
проект рішення по четвертому питанню, включеному до проекту 

порядку денного: не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 
2016 рік.

5. Про розподіл прибутків (збитків) ПрАТ «Юность-2».
проект рішення по п’ятому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного: товариство не має чистого прибутку за 2016 рік. Збит-
ки товариства становлять 42200 грн. не розподіляти прибутки (збит-
ки) товариства за 2016 рік.

6. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Юность-2».
проект рішення по шотому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного:
Відмінити процес перетворення (зміна типу) товариства. Визначити 

основним напрямком діяльності товариства на 2017 рік –
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого не-

рухомого майна.
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напо-

ями та тютюновими виробами.
46.90. Неспеціалізована оптова торгівля.
47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
7. Про припинення повноважень комісії з припинення (перетворення) 

ПрАТ «Юность-2».
проект рішення по сьомому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного: припинити повноваження комісії з припинення (перетво-
рення) ПрАТ «Юность-2»: голови комісії з припинення Буцана Михайла 
Андрійовича та двох членів комісії з припинення - Кондратенко Михайло 
Володимирович та Доценко Олександр Васильович.

8. Про обрання Директора товариства, затвердження умов цивільно – 
правового договору, що буде з ним укладатися, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) із директором. 

проект рішення по восьмому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного: проект рішення по питанню, обрання директора това-
риства, не надається, у зв’язку з тим, що прийняття рішення з цього 
питання проекту порядку денного відбувається шляхом кумулятив-
ного голосування. Затвердити строк, на який обирається директор това-
риства - 3 (три) роки. Затвердити умови трудового договору (контракту), 
який укладатиметься з директором товариства, вказаній в таких трудових 

договорах (контрактах) з встановленням розміру винагороди, вказаному в 
контракті. Обрати голову наглядової ради товариства, особою, яка уповно-
важується на підписання трудового договору (контракту) з директором то-
вариства.

9. Про обрання Наглядової ради товариства, затвердження умов ци-
вільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради. 

проект рішення по дев’ятому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства в кількості 
2  (двох) осіб. Затвердити строк, на який обираються члени Наглядової 
ради товариства - 3 (три) роки.

проект рішення по питанню, обрання членів наглядової ради, не 
надається, у зв’язку з тим, що прийняття рішення з цього питання 
проекту порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голо-
сування. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), які укладати-
муться з членами Наглядової ради товариства, вказаній в таких трудових 
договорах (контрактах). Обрати директора товариства, особою, яка упо-
вноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради товариства.

10. про обрання ревізійної комісії товариства, затвердження умов 
цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної 
комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Реві-
зійної комісії товариства. 

проект рішення по десятому питанню, включеному до проекту по-
рядку денного:

Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії товариства в кількості 2 
(двох) осіб. Затвердити строк, на який обираються члени Ревізійної комісії 
товариства - 3 (три) роки.

проект рішення по питанню, обрання членів ревізійної комісії, не 
надається, у зв’язку з тим, що прийняття рішення з цього питання 
проекту порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голо-
сування. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), які укладати-
муться з членами Ревізійної комісії товариства, вказаній в таких трудових 
договорах (контрактах). Обрати директора товариства, особою, яка упо-
вноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ре-
візійної комісії товариства.

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

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного за адресою: м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 
2-А, кабінет № 2 з понеділка по п’ятницю з 10год 00 хв до 17 год 00 хв. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
комісії з припинення Буцан М.А. Телефон для довідок  
(044) 549-03-83. Адреса веб сайту (власної веб сторінки) Товариства, на 
якому розміщена інформація з Проектом рішень з питань, включених до 
Проекту порядку денного: http://24103012.smida.gov.ua/

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

найменування показника
період

 звітний попере-
дній

Усього активів 253,3 433,7
Основні засоби 242,9 261,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 3,0 144,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,4 27,5
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал 170,0 170,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) -42,2 -157,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1700 1700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 49

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

(підпис)
 Буцан М.А.

М.П.

приватне аКцІонерне товариСтво «ЮноСть-2»
(ЄДРПОУ 24103012 адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А)
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво 
«яСинIвСьКий 
КоКСохIмIчний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00191035
3. Місцезнаходження 86110 м.Макiївка вул.50 рокiв 

утворення СРСР, буд.5 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06232) 5-49-00 (062)332-82-78

5. Електронна поштова адреса office@yakhz.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.yakhz.donetsksteel.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
13.03.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» 

на підставі заяви особи про припинення повноважень за власним бажан-
ням без прийняття рішення загальними зборами товариства, а саме:

- з 13.03.2017р. припинено повноваження голови Наглядової ради Ко-
ломійченка Олександра Івановича (паспорт ВС №719466, виданий Кіров-
ським РВ  Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області 04.01.2001р.) 
на підставі заяви про припинення повноважень голови Наглядової ради за 
власним бажанням. Особа перебувала на посаді з 28.10.2013р. Розмiр па-
кета акцiй, яким володiє особа – 0,00089928413% вiд статутного капiталу 
товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. На посаду голови Наглядової ради замість особи, 
повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

- з 13.03.2017р. припинено повноваження члена Наглядової ради Жу-
равльова Олега Сергійовича (паспорт СН №293252, виданий Радянським 
РУ ГУ МВС в м. Києві, 19.09.1996р.) на підставі заяви про припинення по-
вноважень члена Наглядової ради за власним бажанням. Особа перебува-
ла на посаді з 28.10.2013р. Особа часткою в статутному капiталi товари-
ства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На посаду члена Наглядової ради замість особи, 
повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

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  Чаленко Вiктор Iванович
Голова правлiння (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 
  13.03.2017

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«харКІвСпецБУд»
 (код за ЄдрпоУ 01270434)

місцезнаходження: м. харків, вул. Студентська,5/2-а
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться 20 квітня 2017 р. о 10:00 год. за адресою: м. харків, 
вул. велозаводська, 2/5, актова зала (2 поверх).

реєстрація акціонерів буде проводитись з 09.00 до 09.45 год. 
проеКт порядКУ денного (перелІК питань, Що виноСятьСя 

на голоСУвання): 
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ак-

ціонерного Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 роки та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

9. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік. Затвердження по-
рядку розподілу прибутку за 2016 р.

10. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерно-
го товариства «Харківспецбуд» на Приватне акціонерне товариство «Хар-
ківспецбуд» та надання повноважень щодо переоформлення документів 
товариства у зв’язку зі зміною типу (найменування) товариства.

11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та 
проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

12. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори товариства.
13. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду това-

риства.
14. Затвердження нової редакції положення про Директора товариства.
15. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію това-

риства.
16.Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
17. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. 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.

20. Обрання членів Ревізійної комісії.
21. Про зміну найменування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «УПРАВ-

ЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ХАРКІВСПЕЦБУД» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ 

МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ».
22. Про затвердження нової редакції Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМ-

СТВА «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ», її підписання, та прове-
дення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства.

23. Про формування статутного капіталу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ».

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 22 22
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -2224 -2224
Власний капітал 22 22
Статутний капітал 2246 2246
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8983600 8983600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 13 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. 
Студентська,5/2-А, к. 3 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Писаковський О. Г. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товари-
ством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів — доручення, оформле-
не згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
http://kharkivspecbud.nr-avers.com.ua/ 

телефон для довідок: (057) 719-11-46 
наглядова рада пат «харківспецбуд»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво "КредI агрIКоль БанК"
2. Код за ЄДРПОУ: 14361575
3. Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392 70 14;  

(044) 392 70 14
5. Електронна поштова адреса: Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http: //credit-agricole.ua/ukr/about/
accounting/issuer-special-information/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу IІІ цього Положення:Зміна складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi – «Банк») 
15.03.2017 року (надалі – Збори) з метою зміни складу Спостережної ради, при-
йнято рiшення достроково припинити повноваження одночасно стосовно всiх 
членiв Спостережної ради, а саме: Голови Спостережної ради – п. Рiба 
Станiласа, Жерар, Марi, Жорж (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; 
немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано; на посадi 
перебув місяць), Заступника Голови Спостережної ради – п. Гiдеза Фiлiппа, 
Етьєна, Анрi (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогаше-
ної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; 
згоди на розкриття паспортних даних не надано; на посадi перебув чотири роки), 
Члена Спостережної ради – п. Бенне Лорана, П’єра, Анрi (не володiє часткою у 
статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 
корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних 
не надано; на посадi перебув 10 місяців), Члена Спостережної ради – п. Леон-
нара Фiлiппа, Алена (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає 
непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi 
злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано; на посадi перебув два 
роки) та Члена Спостережної ради – п. Маршана Жерара, Марселя, Люсьєна 
(не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi 
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на роз-
криття паспортних даних не надано; на посадi перебув два роки). 

На цих же Зборах прийнято рiшення обрати наступних осіб до Спостережної 
ради зі строком повноважень три роки: Голова Спостережної ради – п. Пiншон 
Франсуа, Альфред, Марi (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає 

непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi 
злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано). Iншi посади, якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 2011 – 2012рр.: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ», 
Регіональний Директор відповідальний за країни Східної Європи, а саме: Поль-
щу, Україну і Сербію; 2012 – 2016рр.: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ», Заступник Гене-
рального Директора з питань міжнародного роздрібного бізнесу та комерційного 
банкінгу. Заступник Голови Спостережної ради – п. Гiдез Фiлiпп, Етьєн, Анрi (не 
володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за 
злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Іншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв: 2008 – 2012рр.: Голова Правлiння Банку; з 2012р. та на дату переобрання 
– не займає жодної посади в юридичних особах, окрім Заступника Голови Спо-
стережної Ради Банку. Член Спостережної ради Банку – п. Леоннар Фiлiпп, Ален 
(не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi 
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Іншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв: 2011-2014 рр.: АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ», Керівник напрямку афілійова-
них компаній і партнерів – Міжнародний роздрібний і комерційний банкінг; 2015 
– теперішній час: АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ», Керiвник з питань нагляду - Мiжнародний 
роздрiбний та комерцiйний банкiнг). Член Спостережної ради Банку – п. Маршан 
Жерар, Марсель, Люсьєн (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; не-
має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано). Іншi посади, 
якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 2008 – 2014рр.: АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ», 
Департамент з питань мiжнародного роздрiбного бiзнесу, Директор 
вiдповiдальний за Польщу та Україну. На дату переобрання – не займає жодної 
посади в юридичних особах, окрім Члена Спостережної Ради в Банку та Члена 
Спостережної ради Креді Агріколь Румунії Ес.А. Член Спостережної ради Банку 
– п. Бенне Лоран, П’єр, Анрi (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; 
немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано). Iншi посади, 
якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 2009-2013 рр.: Кесс Режiональ де 
Кредi Агрiколь де Савуа - Заступник Генерального Директора; з 2013 року – по 
теперішній час: АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ» - Заступник Директора з оцiнки ризикiв 
Групи.

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

міститься в повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. голова правління  __________  жан-поль пьотровскі 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П.
  15.03.2017 року
  (дата)

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «техІн-
маШ» (код за ЄДРПОУ 00217024, місцезнаходження: 46000, м.Терно-
піль, вул.Микулинецька,46а) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
ПАТ «Техінмаш» відбудуться 27.04.2017 року об 11-00 годині за адресою: 
46000, м.тернопіль, вул. микулинецька,46а, зал засідань (другий по-
верх адміністративного приміщення пат «техінмаш»). Реєстрація 
учасників зборів з 10-00 год. до 10-45 год. в день та за місцем проведення 
зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 21.04.2017р. 

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 46000, 
м.Тернопіль, вул.Микулинецька,46а. Адреса веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів: techinmash.ltd.ua. Відповідальна особа за 
ознайомлення акціонерів з документами - Хомяк Роман Дмитрович. Довід-
ки за телефоном: (0352) 252454. Для участі в Зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представ-
никам акціонерів додатково довіреність, тощо, які підтверджують їх повно-
важення, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законо-
давства.

проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії Загальних збо-
рів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів. 2.Звіт На-
глядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 3.Звіт Правління Товариства про роботу за 2016 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4.Звіт та висновки 
Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. 5.Затвердження річного звіту, у тому числі фінансової звітності, То-
вариства за 2016 рік. 6.Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи за 2016 рік. 7.Припинення повноважень членів 
Наглядової Ради Товариства. 8.Припинення повноважень Ревізійної комісії 
Товариства. 9.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання 
Статуту в новій редакції. 10.Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
11.Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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

найменування показника період
2015 2016

Усього активів 31685 28070
Основні засоби 2827 2688
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4967 5661
Сумарна дебіторська заборгованість 12690 8773
Грошові кошти та їх еквіваленти 2128 10235
Нерозподілений прибуток 5331 9539
Власний капітал 21421 25630
Статутний капітал 11592 11 592
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10264 2440
Чистий прибуток (збиток) 1057 4208
Середньорічна кількість акцій(шт.) 46336883 46336883
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 127 98

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повІдомлення
про проведення рІчних Загальних ЗБорІв аКцІонерІв

приватного аКцІонерного товари-
Ства «БіарС»

(місцезнаходження товариства: 04060, м. Київ, вул. ольжича, 29)
Повідомляємо, що 27 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 

04060, м. Київ, вул. ольжича, 29, кабінет № 308, відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БіАРС» (далі за текстом «Товариство»).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
09  год. 10 хв. 27 квітня 2017р. Час закінчення реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах: 09 год. 50 хв. 27 квітня 2017р. Реєстрація акці-
онерів для участі у загальних зборах проводитиметься за місцем їх про-
ведення. Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер повинен 
мати при собі паспорт, а представники акціонерів – паспорт та доручення 
на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформ-
лене згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів Товариства, – станом на 24 годину 21 квітня 
2017р.

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на річних загальних зборах Товариства.
4. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів Товари-

ства (регламенту роботи).
5. Звіт Правління Товариства за 2016р. і прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду та визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2017р.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. і прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. і прийняття рішення за 
наслідками його розгляду та затвердження висновку Ревізійної комісії за 
результатами 2016 фінансового року.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. з врахуванням ви-

мог, передбачених законом.
10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних пра-

вочинів.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайоми-

тися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, по місцезнаходженню Товариства за адре-
сою: м. Київ, вул. Ольжича, 29 у робочі дні з 10-00 год. до 12-00 год. у 
кабінеті 308, а в день проведення загальних зборів – у місці їх прове-
дення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний директор Товариства Дерикіт В.П. Телефон для 
довідок: 0 (44) 537-35-32.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного,: http://www.biars.com.ua

наглядова рада прат «БіарС»
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника 

період 

звітний 
2016 р.

попере-
дній

2015 р. 
Усього активів 11 965,3  12 015,6
Основні засоби 11 444,9  11 744,1
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 123,2  161,3
Сумарна дебіторська заборгованість 396,1  98,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1  12,1
Нерозподілений прибуток ( 8 380,1 ) ( 5 250,2 )
Власний капітал 2 961,9 6 091,8
Статутний капітал 91,5  91,5
Довгострокові зобов'язання 7 930,5 5 024,9
Поточні зобов'язання 217,2 43,2
Чистий прибуток (збиток) ( 3 129,9 ) ( 2 004,8 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб) 

 8  9

Шановний акціонере 

прат «племІнний Завод «малинІвКа»!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Племінний за-

вод «Малинівка», ідентифікаційний код 00483501, яке знаходиться за 
адресою: с. Малинівка, вул. Центральна 5а, Нікольский район, Доне-
цька  обл. (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів Товариства (надалі –Збори). дата та час проведення Зборів: 
25  квітня 2017 року о 10.00 годині; місце проведення Зборів:87062  
с. Малинівка, вул. Центральна 5а, Нікольський район, Донецька обл. (зала 
нарад);час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2017 року 
о  9.00 годині ;час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 
2017 року о 9 год 55хв. ;дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2016 
року о 10.00 годині;місце реєстрації учасників Зборів: 87062 с. Мали-
нівка, вул. Центральна 5а, Нікольський район, Донецька обл. (зала 
нарад);дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах: 19 квітня 2017 року 

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (визначення 

порядку покриття збитків) за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених 
законом. 

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2017  рік.

8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати при-
йняття такого рішення.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
для участі у Зборах учасникам необхідно мати при собі:- доку-

мент, що посвідчує особу акціонера чи його представника;- довіреність на 
право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

найменування показників
період

(Звітний) 
2016рік

(попередній ) 
2015рік

Усього активів 7765,8 8101,3
Основні засоби 3978,1 4620,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 812,4 636,1
Сумарна дебіторська заборгованість 2283,4 2244,40
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток -2386,1 -4225,7
Власний капітал 7488,4 6747,3
Статутний капітал 2964,8 2964.8 
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 257,7 1 337,8
Чистий прибуток (збиток) 1104,6 1 892,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 859 064 11 859 064
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0 

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

 7 8 

ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адре-
сою: вул. Центральна, 5а, с. Малинівка, Нікольський район, Донецька об-
ласть, у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в кабінеті головного 
юрисконсульта, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та 
внутрішніми положеннями Товариства, а в день проведення Зборів також 
у місці їх проведення.Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, – Ольга Володимирівна 
Кінько.Телефони для довідок : (06246) 2-34-16, 2-34-41 адреса вебсайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: malinovka.pat.ua

наглядова рада прат «племІнний Завод «малинІвКа»
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Наглядова рада пУБлІчного аКцІонерного товари-
Ства «ШахтоУправлІння «поКровСьКе» (надалі - Това-
риство), ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, 
Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 21 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, 

(актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «По-
кровське») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.

час початку реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2017 року  
о 07 год. 00 хв.

час закінчення реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2017 року  
о 09 год. 15 хв.

дата та час відкриття Зборів: 21 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна (вул. Східна), буд. 

108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправ-
ління «Покровське») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 17 квітня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директо-
ра. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття 

збитків) Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-
дової ради Товариства.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати при-
йняття такого рішення.
Основні показники фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, тис. грн.

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 6 355 313 6 254 070
Основні засоби 4 253 726 4 187 516
Довгострокові фінансові інвестиції 16 964 7 064
Запаси 893 110 559 212
Сумарна дебіторська заборгованість 195 779 446 978
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 935 38 657
Нерозподілений прибуток (279 103) 227 083
Власний капітал 100 554 652 700
Статутний капітал 212 134 212 134
Довгострокові зобов’язання 1 103 268 1 044 119
Поточні зобов’язання 5 151 491 4 557 251
Чистий прибуток (збиток) (579 379) (424 342)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 848535009 848535009
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6757 7265

для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, 
що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на 
право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних 
осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна (вулиця 
Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства 
«Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачне, По-
кровський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в 
порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положення-
ми Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, – директор Головко Юрій Іванович. Теле-
фони для довідок : (0623) 595-315. Адреса вебсайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://pokrovskoe.com.ua

наглядова рада пат «ШУ «покровське» 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво «донецьКий металУргIйний  
Завод»; 2. Код за ЄДРПОУ 00191164; 3. Місцезнаходження 83062,  
м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, буд. 122 

4. Міжміський код, телефон та факс (062) 385-04-28 (062) 217-25-26
5. Електронна поштова адреса osp@dmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації pao.dmz.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
16.03.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ДМЗ» на 

підставі рішення Наглядової ради Товариства, а саме:
- припинено повноваження Голови Правлiння – генерального директора 

Мiньковського Iгоря Давидовича на підставі рішення Наглядової ради (про-
токол №64 вiд 16.03.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 14.01.2016р. Розмiр пакета 
акцiй, яким володiє особа – 0,00083% вiд статутного капiталу Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаду Голови Правлiння – генерального директора замість особи, 
повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Бєлиха Володимира 
Вiкторовича на підставі рішення Наглядової ради (протокол №64 вiд 
16.03.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 16.05.2014р. Особа часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена Прав-
ління замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено 
(не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Крикунова Бориса Петро-
вича на підставі рішення Наглядової ради (протокол №64 вiд 16.03.2017р.). 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
перебувала на посаді з 16.05.2014р. Особа часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. На посаду члена Правління замість осо-
би, повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Стрельцової Людмили 
Федорiвни на підставі рішення Наглядової ради (протокол №64 вiд 
16.03.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 16.05.2014р. Розмiр пакета акцiй, 
яким володiє особа – 0,0008% вiд статутного капiталу Товариства. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаду члена Правління замість особи, повноваження якої при-
пинено, нікого не призначено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Сухоносової Валентини 
Олексiївни на підставі рішення Наглядової ради (протокол №64 вiд 
16.03.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 16.05.2014р. Розмiр пакета акцiй, 
яким володiє особа – 0,0015% вiд статутного капiталу Товариства. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаду члена Правління замість особи, повноваження якої при-
пинено, нікого не призначено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Уколова Вiктора 
Олексiйовича на підставі рішення Наглядової ради (протокол №64 вiд 
16.03.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 16.05.2014р. Особа часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена Прав-
ління замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено 
(не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Шебанова Володимира 
Леонiдовича на підставі рішення Наглядової ради (протокол №64 вiд 
16.03.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 16.05.2014р. Особа часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена Прав-
ління замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено 
(не обрано).

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 Мiньковський Iгор Давидович 16.03.2017
Голова правлiння – генеральний директор (підпис) М.П. (ініціали та 

прізвище керівника) 
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Шановні акціонери 
пУБлІчного аКцІонерного товариСтва 

«перШий еКСпедицІйний ЗагІн пІдводних та 
гІдротехнІчних роБІт»!

Публічне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підвод-
них та гідротехнічних робіт» (код ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 
04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12) (надалі – «Товариство») повідо-
мляє, що Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства, відбудуть-
ся 28 квітня 2017 року о 13:00.

проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Про затвер-

дження балансу Товариства за 2016 рік).
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та порядок 

виплати дивідендів.
7. Про схвалення дій, рішень та правочинів, вчинених, схвалених або 

укладених виконавчим органом та наглядовою радою Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Про обрання членів наглядів ради.
10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Про затвер-
дження Статуту Товариства в новій редакції, надання повноважень на під-
писання Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

12. Про внесення змін і доповнень до внутрішніх положень Товариства, 
про затвердження внутрішніх положень Товариства.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства будуть проводитись 
за адресою: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12, (літера А), третій по-
верх, зала засідань. Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у збо-
рах, відбуватиметься 28 квітня 2017 року з 12:00 до 12:30 за місцем про-
ведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах 
акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвід-

чує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, 
оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 24 квітня 2017 року (24 година).

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які вино-
сяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в ро-
бочі дні з 9.00 до 15.00 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Електриків, 16 (Від-
повідальна особа – Головний бухгалтер Молчан Світлана Миколаївна).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.1ezpgr.com.ua

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніш як за  
20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмеже-
но згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних 
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року 
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) за 2016 рік

найменування показника 
період 

31.12.2015 
тис. грн.

31.12.2016 
тис. грн.

Усього активів  19630 20896 
Основні засоби  13053 12108 
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0 
Запаси  309 429 
Сумарна дебіторська заборгованість  5382 6609 
Грошові кошти та їх еквіваленти  830 1741 
Нерозподілений прибуток  1873 2533 
Власний капітал  4072 4407 
Статутний капітал  15 15 
Довгострокові зобов'язання  1200 5792 
Поточні зобов'язання  14358 10697 
Чистий прибуток (збиток)  817 660 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  42317 42317 
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)  13 7 

наглядова рада

до уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Мелітопольгаз» (код 

ЄДРПОУ 05535349). Місцезнаходження товариства: вул. Чкалова, будинок 
47а, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318. 

Наглядова Рада товариства повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 
10:00 годині за адресою: вул. Чкалова, будинок 47а, каб. 16 м. Мелітополь, За-
порізька обл., Україна, 72318.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «21» квітня 2017 року з 09:00 
до 09:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24:00 годину «14» квітня 2017 року.

проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів
1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Нагля-

дової ради та Ревізійної комісії за 2016 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства 

за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік. 
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції (в зв'язку з приведенням Статуту у відпо-

відність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами 
з 01.05.2016 р.). 

12. Про внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори 
акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління - шля-
хом затвердження їх у новій редакції (в зв'язку з приведенням їх у відповід-
ність зі Статутом Товариства в новій редакції).

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення осо-
би, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

18. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним 
Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

19. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ак-
ціонерним Товариством значних правочинів у ході поточної діяльності про-
тягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р. , на наступних 
умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не біль-
ше 300000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер 
правочинів - правочини, предметом яких є купівля природного газу. 

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рі-
шень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рі-
шенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих 
умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись 
Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «мелІтопольгаЗ»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«перШий ІнвеСтицІйний БанК»

місцезнаходження якого: м. Київ, площа перемоги, 1
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-

рів (учасників) ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що відбудуться 20 квіт-
ня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, площа 
перемоги,1 приміщення пат «перший Інвестиційний Банк», 
конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних 
зборів з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою місця про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», буде складено станом на 24 
годину 13 квітня 2017 року. 

проект порядку денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень членів лі-
чильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік. Затвердження звіту 
Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ 
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік. Визначення основних на-
прямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2017 рік.

5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2016 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК».

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2016 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік, висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ 
«АКТИВ-АУДИТ» за 2016 рік та заходів за результатами розгляду висновків 
аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2016 році.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-

ТИЦІЙНИЙ БАНК».
11. Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕР-

ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
12. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-

НИЙ БАНК».
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спо-

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

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-гоСподарСьКої дІяльноСтІ

пат «перший Інвестиційний Банк»
тис. грн.

найменування показника
Звітний 
період

( 2016 рік )

попередній 
період

( 2015 рік )
Усього активів 1 282 961 1 246 731
Грошові кошти 196 378 213 646
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 784 871 862 355
Основні засоби та нематеріальні активи 27 330 47 814
Усього зобов‘язань 1 044 407 1 011 666
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 981 838 940 933
Нерозподілений прибуток - 14 045 -17 764
Власний капітал 238 554 235 066
Статутний капітал 230 000 230 000
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 984 22 984
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) 219 224

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням  
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» – м. Київ, площа Перемоги, 1, у робочі дні 
(понеділок - п’ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 
13.45), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – начальник відділу по роботі з акціонерним капіталом 
Кіютіна Наталія Михайлівна. Адреса веб-сайту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: http://pinbank.ua/

телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.
правління пат «перший Інвестиційний Банк»

про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо під-
писання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера - окрім паспорта - довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законо-
давства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні з 07:00 до 16:00 години 
за адресою: вул. Чкалова будинок 47а, каб. 13, м. Мелітополь, 72318, на офі-
ційному веб-сайті товариства, а також в день проведення зборів – у місці їх 
проведення з 09:00 год. до 09:45 год. Особою, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами є заступник голови правління з економіки 
та фінансів Тарарєєв Владислав Юрійович тел.(0619) 440845. 

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість 
ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а 
щодо кандидатів органу Товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати про-
ведення чергових Загальних зборів .

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: 440845, 440830. Офіційний веб-сайт товариства: 
melgaz.com.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.):

найменування показника періоди
2016 рік 2015 рік 

Усього активів 314380 189718
Основні засоби 127445 130027
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3216 2279
Сумарна дебіторська заборгованість 153301 45846
Грошові кошти та еквіваленти 7060 1972
Нерозподілений прибуток -1146 -1909
Власний капітал 116863 119560
Статутний капітал 549 549
Довгострокові зобов’язання 6556 6696
Поточні зобов’язання 190961 63462
Чистий прибуток (збиток) 15434 2709
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2194800 2194800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій впродовж періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 390 407
Наглядова рада ПАТ «Мелітопольгаз»

річна інформація емітента 
за 2016 р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПрАТ "Миронiвське 
хлiбоприймальне пiдприємство", 
24219855, 08800, Миронiвка, 
Паризької комуни, б.6 (274) 5-15-94.

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

20.03.2017

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/mhpp

прат “миронIвСьКе хлIБоприймальне пIдприЄмСтво”
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до Уваги аКцІонерІв

приватного аКцІонерного 
товариСтва «Завод З вироБництва 

ядерного палива»
повне найменування та місцезнаходження товариства

Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного пали-
ва» (далі – Товариство), місцезнаходження: 26223, Кіровоградська обл., 
Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А.

дата, час та місце проведення загальних зборів
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціоне-

рів Товариства, які відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 20 квітня 
2017  року за адресою: 26223, Кіровоградська обл., маловисківський 
район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7а, каб. №1.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 
з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись згідно з пе-
реліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складе-
ному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України, станом на 14 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що 
відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера 
на зборах.

перелік питань щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії загальних зборів ак-
ціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту наглядової ради з 

2016 рік.
5. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту директора за 2016 

рік.
6. Затвердження висновку ревізійної комісії, складеного за результатом 

перевірки фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
7. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії за 

2016 рік.
8. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків за результатом діяльності у 2016 році.
10. Внесення змін до статуту. Затвердження нової редакції статуту.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Обрання голови наглядової ради.

14. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
15. Обрання членів ревізійної комісії.
16. Обрання голови ревізійної комісії.
Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного за-

гальних зборів за адресою Представництва АТ «ТВЕЛ» в Україні (04071,  
м. Київ, вул. Костянтинівська, 31) з одночасним направленням копії пропо-
зиції Товариству за його місцезнаходженням.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщено на власному веб-сайті Товариства у 
мережі Інтернет за адресою http://plantnf.com.ua. 

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 26223, Кіро-
воградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козако-
ва,  буд. 7А, каб. №1 з дня повідомлення про проведення Зборів з 10:00 до 
17:00 у робочі дні до дня проведення Зборів, а в день проведення зборів  – 
у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, т.в.о. 
директора Солянін Олександр Вікторович.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 139053 138484
Основні засоби 345 735
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 95 95
Сумарна дебіторська заборгованість 46323 46225
Грошові кошти та їх еквіваленти - 69
Нерозподілений прибуток -25727 -25417
Власний капітал 161500 161500
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3278 2399
Чистий прибуток (збиток) -310 -2319
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16150000 16150000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 19

Акціонер, який є власником більше 10% 
простих іменних акцій Товариства,
Акціонерне товариство «ТВЕЛ»

(Місцезнаходження: 45608, Волинська обл., Луцький р-н, с.Полон-
ка, вул.Перемоги, 17а) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів 
ПрАТ  «ПНУ» відбудуться 24 квітня 2017 року о 11.00 за адресою: 
45608, волинська обл.,луцький р-н, с.полонка, вул.перемоги 17 а, 
приміщення адміністративного будинку, 2 поверх, актовий зал. 
Реєстрація учасників зборів : з 10.30 до 10.50 за місцем проведення 
зборів. При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу 
учасника зборів, а для представників акціонера-паспорт та доручення. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - станом на 24 годину 18 квітня 2017 року. Відкриття 
зборів: 24 квітня 2017 року об 11.00. 

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.. Обрання Голови та секретаря 

Зборів Товариства
2. Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку го-

лосування на Зборах акціонерів Товариства. 
3.Заслуховування та затвердження річного звіту голови правління 

Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 
2016 рік.

4.Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік.

5.Звіт ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
у 2016 році, та його затвердження.

6.Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства, 
порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

7. Припинення повноваження та обрання Ревізора.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення 
особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з 
членами Наглядової ради. 

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

найменування показника попередній звітний
Усього активів 840,0 4115,7
Основні засоби(залишкова вартість) 209,2 222,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21,0 796,7
Сумарна дебіторська 
заборгованість

31,5 202,7

Грошові кошти та їхні 
еквіваленти

563,5 2706,5

Нерозподілений прибуток 526,4 1560,7
Власний капітал 36,3 1595,6
Статутний капітал 31,8 31,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 100,2 925,0
Чистий прибуток(збиток) 201,2 1034,0
Середньорічна кількість акцій(шт) 124040 124040

прат «пУСКоналагоджУвальне УправлІння»
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теКСт ІнформацІйного повІдомлення про проведення 
Загальних ЗБорІв товариСтва

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя СвІСС 

КлаСІК лайф»
Шановні акціонери!

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

Загальні збори будуть проведені 21 квітня 2017 року об 11:00 годині 
за адресою: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана мар’яненка, бу-
динок 9, кімната 3.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком ден-
ним / проектом порядку денного

проект порядку денного / порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, та надання їй 

повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування цих загальних 
зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення повно-
важень членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних 
загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 
2016 рік.

5. Розгляд звіту (висновку) Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) ревізора Товариства по 
річних звітах та балансу Товариства за 2016 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 
рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження висновків ревізора Товариства за підсумками прове-

дення перевірки.
10. Прийняття рішення про притягнення Генерального директора Това-

риства Борунова Олега Анатолійовича до майнової, дисциплінарної або 
будь-якої іншої відповідальності.

11. Прийняття рішення про проведення аудиту фінансово-господарської 
діяльності Товариства за період 2012–2016 рр. із залученням незалежного 
зовнішнього аудитора.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних 
зборах здійснюватиметься 21 квітня 2017 року з 10:00 до 10:50 згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-

деним в порядку передбаченому чинним законодавством України про де-
позитарну систему станом на 24 годину за три робочих дні до дати прове-
дення Загальних зборів (17 квітня 2017 року). Місце проведення реєстрації 
акціонерів для участі у Загальних зборах: 01021, Україна, місто Київ, про-
вулок Івана Мар’яненка, будинок 9, кімната 3.

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

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий 
час в робочі дні за адресою: 01021, Україна, місто Київ, пров. Івана 
Мар’яненка, будинок 9, кімната 3. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Самко На-
талія Геннадіївна. Для ознайомлення з документами необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково 
документ, що посвідчує повноваження представника.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.swiss-cl.com/news/.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 17 056 11 365
Основні засоби 8 864 981
Довгострокові фінансові інвестиції 1 991 2 349
Запаси 39 49
Сумарна дебіторська заборгованість 158 329
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 666 7 259
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(8 224) (6 276)

Власний капітал 12 417 6 331
Статутний капітал 12 000 12 000
Довгострокові зобов'язання 4 430 4 832
Поточні зобов'язання 209 202
Чистий прибуток (збиток) (1 948) (6 873)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

6 6

Телефон для довідок: (044) 280 21 35
наглядова рада
ат «СК Свісс Класік лайф»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне то-
вариСтво «КременчУцьКий мIСьКмолоКоЗавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446782
3. Місцезнаходження: 39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лікаря 

О. Богаєвського, 14/69
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-36-70, (0536) 74-36-75
5. Електронна поштова адреса: Irina.GRABOVSKAYA@danone.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kremez.pat.ua/emitents/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. текст повідомлення 

Публiчне акцiонерне товариство «Кременчуцький мiськмолокозавод» 
(надалi - Товариство) 15.03.2017 року отримало вiд Публічного акціонерно-

го товариства «Національний депозитарій України» реєстр акцiонерiв ста-
ном на 01.03.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціонера - юридичної 
особи - Публічного акціонерного товариства «Галактон» (ЄДРПОУ 
00445771, місцезнаходження: 04655, м. Київ, проспект Степана Бандери, 
28 А (літера Г)), не змінився розмір пакету акцій, лише відбулася зміна від-
сотків голосуючих акцій, а саме: 

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій - 1 273 733 975 акцій, 97,66962%;

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій - 1 273 733 975 акцій, 97,66962%;

розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій - 1 273 733 975 акцій, 99,69938%;

розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після змі-
ни розміру пакета акцій - 1 273 733 975 акцій, 99,7028%.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. генеральний директор               жигалов Б.м.  17.03.2017

Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду(шт)

- -

Загальна сума коштів, викуплених 
протягом періоду(шт)

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

14 17

З питань отримання інформації про підготовку загальних зборів 
та внесення пропозицій щодо порядку денного зборів від акціоне-

рів звертатись за адресою: 45608, Волин.обл.,Луцький р-н, с.По-
лонка, вул.Перемоги 17 а, у приміщенні адміністративного будинку, 
2 поверх, кабінет Голови правління у робочі дні з 10.00 до 13.00, 
тел.(0332)70-85-18. Особа відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Карпюк Н.П. Адреса веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 00912681.
infosite.com.ua

голова правління  р.о.григоринський
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 Шановні акціонери!
приватне акціонерне товариство «Управління механізації і авто-

транспорту», код ЄдрпоУ 05415473, (надалі – Товариство), повідомляє 
про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - 
Збори). 

Збори відбудуться 25 квітня 2017 р. у приміщенні актового залу 
головного офісу Товариства, за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський  р-н, с. петропавлівська Борщагівка, вул. велика 
Кільцева, 2, 2-й поверх.

Початок Зборів о 13 00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься 
з 12.30 до 12.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах, складеного станом на 19.04.2017 р. за три робочих дні до дня 
проведення Зборів.

проект порядку денного:
1 . Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та 

визначення планів діяльності Товариства на 2017 рік. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік. 
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року (з 25 квітня 2017 р. до  
25 квітня 2018 р.).

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
договорів та встановлення розмірів їх винагороди, обрання уповноваженої 
особи для підписання договору з членами Наглядової ради.

10. Про обрання голови Ревізійної комісії (Ревізора).
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства: 
(тис. грн.)

найменування показника станом на
31.12.2015 р. 31.12.2016 р.

Усього активів 13652,9 14109

Основні засоби 10683,7 9734,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 36,5 31,1
Сумарна дебіторська заборгованість 2674,5 4143,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 134,3 72,5
Нерозподілений прибуток 7828,5 8494,3
Власний капітал 2554,1 2599,8
Статутний капітал 2241,8 2241,8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1028,5 773,1
Чистий прибуток (збиток) 915,2 1023,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8967200 8967200
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) 

22 24

Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб – паспорт або інший документ, який посвідчує 

особу; 
- для уповноважених представників – паспорт (документ, що посвідчує 

особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються проекту поряд-
ку денного скликаних Зборів акціонерів здійснюється у приміщенні проектної 
групи головного офісу Товариства за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 2, 
2-й поверх. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документа-
ми, що стосуються проекту порядку денного скликаних Зборів – Черноусь-
ко Валерій Трохимович, Голова Правління Товариства, телефон для 
зв’язку: +38 (044) 405-82-00. E-mail: 05415473.infosite.com.ua для знайом-
лення з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного.

голова правління  в.т. черноусько

приватне аКцІонерне товариСтво «УправлІння механІЗацІї І автотранСпортУ»

Шановні акціонери!
приватне акціонерне товариство «Будівельне управління №7», 

код ЄдрпоУ 24220002, (надалі – Товариство), повідомляє про скликання 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори). 

Збори відбудуться 25 квітня 2017 р. у конференц-залі Правління голов-
ного офісу Товариства, за адресою: Київська область, Києво-
Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна,118, 
2-поверх

Початок Зборів о 10.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 
9.30 до 9.50. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеного станом 19.04.2016 р. за три робочих дні до дня прове-
дення Зборів.

проект порядоку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
3. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства 

за 2016 рік та визначення планів діяльності Товариства на 2017 рік. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік. 
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року (з 25 квітня 2017 р. до  
25 квітня 2018 р.).

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
договорів та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої 
особи для підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Про обрання Голови Ревізійної комісії (Ревізор).
11. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства:(тис. грн.)

найменування показника станом на
31.12.2015 р. 31.12.2016 р.

Усього активів 33224 32172

Основні засоби 23455 23946
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13304 14054
Сумарна дебіторська заборгованість 1940 5794
Грошові кошти та їх еквіваленти 243 74
Нерозподілений прибуток 1847 2865
Власний капітал 5069 6087
Статутний капітал 3148 3148
Довгострокові зобов'язання 0 15648
Поточні зобов'язання 28155 10437
Чистий прибуток (збиток) 55 1181
Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

314750 314750

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) 

182 168

Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб – паспорт або інший документ, який посвідчує 

особу; 
- для уповноважених представників – паспорт (документ, що посвід-

чує особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку ден-
ного скликаних Зборів акціонерів здійснюється у конференц-залі Прав-
ління головного офісу Товариства за адресою: Київська область, Києво-
Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 118. 
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, що 
стосуються порядку денного скликаних Зборів – Черноусько Валерій 
Трохимович, Генеральний директор , телефон для зв’язку: +38 (044) 
273-57-03., e-mail: 24220002.infosite.com.ua- для ознайомлення акціоне-
рів з проектами рішень щодо кожного питання включених до проекту 
порядку денного.

генеральний директор _____________________в.т. черноусько

приватне аКцІонерне товариСтво «БУдІвельне УправлІння №7»
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повІдомлення
про проведення Загальних ЗБорІв аКцІонерІв

пУБлІчного аКцІонерного товариСва 
«УнІвермаг «лУцьК»

(код ЄдрпоУ 01557325)
Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (43025, Україна, 

Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, будинок 1) повідомляє про про-
ведення 26 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв. загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться за адресою: 43025, Україна, волинська область, м. луцьк, 
проспект волі, 1Б в приміщенні кабінету № 9 (третій поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРМАГ ЛУЦЬК», проводитиметься 26 квітня 
2017 року з 11:00 по 11:45 за адресою: 43025, Україна, Волинська область,  
м. Луцьк, проспект Волі, 1Б в приміщенні кабінету № 9 (третій поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів – 20 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 
документ, що його замінює, а представникам акціонерів – паспорт або до-
кумент, що його замінює, та довіреність, оформлену у відповідності до ви-
мог чинного законодавства.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 43025, Украї-
на, Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, 1 (п’ятий поверх) у робочі 
дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до 25 квітня 2016 року включно, а у день 
проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа 
за ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПАТ «УНІВЕРМАГ 
«ЛУЦЬК» Шокало Віктор Володимирович, тел. +38 (0332) 78-51-58.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. 
Пропозиції вносяться до 06 квітня 2017 року (включно), а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – до 19.04.2017 року (включно).

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет 
за адресою: http://01557325.pat.ua, https://smida.gov.ua/db/participant/01557325. 

перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання
(порядоК денний Загальних ЗБорІв)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-

гальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) 

Товариства за підсумками роботи у 2016 році. 
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017/2018 

роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Това-

риством у період з «27» квітня 2017 року по «26» квітня 2018 року (включно), 
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладен-

ня договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, затверджувати 
проекти договорів, надавати повноваження на укладення (підписання) до-
говорів від імені Товариства.

15. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 

приватне акціонерне товариство.
18. Про зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне това-

риство «Універмаг «Луцьк».
19. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції та обрання уповноважених осіб на підписан-
ня статуту Товариства в новій редакції.

20. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-
ства шляхом викладення їх в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності
пУБлІчного аКцІонерного товариСва «УнІвермаг «лУцьК»

(тис. грн.)
найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 163 403 115 308
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 13 951 15 779
Довгострокові фінансові інвестиції 61 108 64 947 
Запаси 80 12
Сумарна дебіторська заборгованість 80 335 2 289
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 423 4 097
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -294 086 -262 104
Власний капітал -292 183 -260 201
Статутний капітал 1 625 1 625
Довгострокові зобов'язання 338 931 299 166
Поточні зобов'язання 116 656 76 343
Чистий прибуток (збиток) -31 982 -124 382
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 9

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

директор 
пат «УнІвермаг «лУцьК»  Шокало в.в.

Додаток 1 до Протоколу Наглядової ради
№14-03-2017 від 14.03.2017 р. 

Затверджено рішенням наглядової ради
протокол від 14.03.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «СантехКомплеКт»
(ідентифікаційний код за ЄдрпоУ: 20038832)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 годині 

за адресою: Україна,04073, місто Київ, вул. Куренівська,16-а в 
нарадчій кімнаті

проеКт порядКУ денного до рІчних Загальних ЗБорІв 
аКцІонерІв

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
5. Затвердження звіту генерального директора про фінансову-

господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

6. Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за підсумками 
роботи у 2016 році та виплату дивідендів.

8. Затвердження плану діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Затвердження аудиторського звіту незалежного аудитора щодо фі-
нансової звітності за 2016 рік, що складені відповідно до облікової політики, 
які базуються на вимогах ПСБО.

10. Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством 
протягом 2016 року.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством в 2017 році.

12. Про відкриття в 2017 році філії Приватного акціонерного товариства 
«САНТЕХКОМПЛЕКТ» в м. Львів під назвою: львівська філія приватного 
акціонерного товариства «СантехКомплеКт».

13. Про затвердження положення про львівську філію приватного 
акціонерного товариства «СантехКомплеКт».

14. Про надання повноважень генеральному директору Товариства Шев-
ченку Олександру Михайловичу на відкриття протягом 2017 року львівської 
філії приватного акціонерного товариства «СантехКомплеКт».

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 129 449 101 938
Основні засоби (залишкова вартість) 3 476 2899
Довгострокові фінансові інвестиції 41 71
Запаси (виробничі) 71 407 56093
Сумарна дебіторська заборгованість 45 519 39544

приватне аКцІонерне товариСтво «СантехКомплеКт»
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Грошові кошти та їх еквіваленти 4 430 2007
Нерозподілений прибуток 77 859 56078
Власний капітал 78 296 56515
Статутний капітал 57 57
Довгострокові зобов`язання
Поточні зобов`язання 51 153 45423
Чистий прибуток 22 923 14 597
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 173 88

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах- станом на 24 годину 19.04.2017р.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних загальних зборів 
за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 09:00 до 16:30 години.

Реєстрація учасників проводиться з 11.00 до 11.50 години за місцем про-
ведення зборів.

Для участі у Річних загальних зборах акціонерів необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того - доручення, 
оформлене у встановленому порядку.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів 
звертатися за телефоном : 8 (044) 499-29-90

генеральний директор прат «СантехКомплеКт»    о.м.Шевченко

повідомлення акціонерам 
прат «дУнаЄвецьКа меБлева фаБриКа»

Адміністрація ПрАТ «Дунаєвецька меблева фабрика» повідомляє ,що 
загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2017 року о 14.00 за адре-
сою: хмельницька обл .,м,дунаївці, вул.ІІІ Інтернаціоналу,23 в кабінеті 
директора товариства Бабіна а.І.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13.00 до 14.00 у день прове-
дення зборів (згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 21.04. 2017 року). Для участі у зборах акціонери пови-
нні мати з собою паспорт, або інший документ, що посвічує особу. 
Представники акціонерів повинні мати доручення на право участі у зборах.

проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на 
голосування

1. Про обрання лічильної комісії. Голови і секретаря Загальних зборів 
акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

2.Про затвердження Звіту директора про результати фінансової діяль-
ності Товариства за 2016 рік. 3.Про затвердження Звіту Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік. 4.Про затвердження Звіту і висновків Ревізора за 
2016 рік. 5.Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати 
діяльності товариства у 2016 році.

6.Про затвердження розподілу прибутку за 2016 рік, оголошення річних 
дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених річних 
дивідендів. 7.Відкликання та обрання директора Товариства.

Акціонери товариства можуть особисто ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного у кабінеті директора 
Товариства за адресою: Хмельницька обл.,м.Дунаївці, вул.ІІІ Інтернаціоналу,23 

у робочі дні (з 9-00 до15-00)години. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: директор Бабін А. І. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: dmf.km.ua

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

найменування показника період
Звітній попередній

Усього активів 159.6 161.6
Основні засоби 102.5 104,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 57.1 57,0
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток 578.4 -543,9
Власний капітал
Статутний капітал 9.4 9.4
Довгострокові зобов’язання 325.1 325.1
Поточні зобов’язання 144.2 148.7
Збиток(-)Прибуток(+) -34.5 -20.7
Середньорічна кількість акцій 9331 9331
Кількість власних акцій ,викуплених протягом 
періоду(шт.,)
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп 
власних акцій, протягом періоду(шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду 1 1

директор  Бабін а.І.

Шановні акціонери 

ат «ЗапорІЗьКий риБоКомБІнат»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІ-

НАТ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення 20 квітня 
2017  року загальних зборів за адресою: Україна, м. Запоріжжя, просп. 
моторобудівників, 15, каб. 207. 

Початок роботи загальних зборів – 14:00.
Реєстрація учасників загальних зборів – 20 квітня 2017 року з 13:30 до 

14:00 за місцем проведення загальних зборів. 
проект порядку денного загальних зборів 

1. Обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів. 
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами 

розгляду звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016  рік.

5. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Розподіл прибутку/збитків за підсумками діяльності Товариства за 
2016 рік.

7. Прийняття рішення про припинення ПАТ «Запорізький рибокомбінат» 
шляхом перетворення у ТОВ «Запорізький рибокомбінат». 

8. Припинення повноважень посадових осіб Товариства.
9. Призначення комісії з припинення (перетворення) ПАТ «Запорізький 

рибокомбінат», визначення її складу та надання їй повноважень щодо 
управління справами Товариства під час припинення (перетворення).

10. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення пе-
ретворення.

11. Затвердження порядку та умов обміну акцій у ПАТ «Запорізький ри-
бокомбінат» на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.

12. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх 
вимог.

При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників 
акціонерів – документи, що підтверджують їх повноваження. Представ-
ники юридичних осіб, що діють на підставі довіреності, надають доку-
менти, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіре-
ність. 

З матеріалами з питань порядку денного акціонери мають можливість 
ознайомитись за адресою: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, 
каб.206. 

Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – голова правління Сахнюк І.В..

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають 
право брати участь в загальних зборах, – 13 квітня 2017 року.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»: 
http://www.rybocombinat.com.ua/

Телефони для довідок: (061) 720-45-34, 787-44-93.
оСновнІ поКаЗниКи

фінансово-господарської діяльності 
пат «ЗапорІЗьКий риБоКомБІнат» за 2016 рік (тис. грн.)

(попередні дані)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 13 289 14 072
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 5 463 6 318
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 005 7 426
Сумарна дебіторська заборгованість 786 293
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Нерозподілений прибуток 875 1 342
Власний капітал 3 483 4 190
Статутний капітал 2 254 2 254
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 248 360
Поточні зобов'язання і забезпечення 9 558 9 522
Чистий прибуток (збиток) (707) 1 032
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 014 800 9 014 800
Кількість власних акцій, викуплений протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Середня кількість працівників (осіб) 8 10

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіцій-
ному виданні «Відомості НКЦПФР» № 53 від 20.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова правління  І.в. Сахнюк 
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повІдомлення про проведення Загальних ЗБорІв аКцІонерІв
приватного аКцІонерного товариСва 

«центрелеватормлинБУд»
(код ЄдрпоУ 01354680)

Приватне акціонерне товариство «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» 
(01030, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34-Б) повідомляє про 
проведення 24 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв. загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться за адресою: Україна, м. Київ, бульвар тараса Шев-
ченка, 34-Б, в приміщенні кабінету №1 (перший поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загаль-
них зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», буде проводити-
меться 24 квітня 2017 року з 11:20 по 11:50 за адресою: Україна, м. Київ, буль-
вар Тараса Шевченка, 34-Б, в приміщенні кабінету №1 (перший поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів – 18 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 
документ, що його замінює, а представникам акціонерів – паспорт або до-
кумент, що його замінює, та довіреність, оформлену у відповідності до ви-
мог чинного законодавства.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01030, Украї-
на, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34-Б, у кабінеті №1 (перший поверх) 
у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до 23 квітня 2017 року включно, 
а у день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідаль-
на особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління 
Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД Івчен-
ко Олег Леонідович, тел. (044) 569-81-70.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. 
Пропозиції вносяться до 04 квітня 2017 року (включно), а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – до 17.04.2017 року (включно).

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: https://smida.gov.ua/db/participant/01354680; http://
tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua. 

перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання
(порядоК денний Загальних ЗБорІв)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-

гальних зборів акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рі-
шення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) 

Товариства за підсумками роботи у 2016 році. 
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017/2018 роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Това-

риством у період з «25» квітня 2017 року по «24» квітня 2018 року (включно), 
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладен-

ня договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, затверджувати 
проекти договорів, надавати повноваження на укладення (підписання) до-
говорів від імені Товариства.

15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства. 

основні показники фінансово-господарської діяльності
приватного аКцІонерного товариСтва 

«центрелеватормлинБУд»
(тис. грн.)

найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 25245.7 25038.4
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 20670.8 20687.2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1248.0 1059.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 3.2 16.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -126214.2 -108285.3
Власний капітал -121996.7 -104067.8
Статутний капітал 2374.4 2374.4
Довгострокові зобов'язання 101781.0 89835.5
Поточні зобов'язання 45461.4 39270.7
Чистий прибуток (збиток) - 17928.9 -46290.3
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

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

голова правління 
прат «центрелеватормлинБУд»  Івченко о.л.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
Місцезнаходження: : 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, 

вул.  Островського, 8
код за ЄДРПОУ 00169845

(далі також «Товариство» або «ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»»)
повідомляє про те, що 20 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 

Україна, донецька обл., м. Краматорськ, вул. василя Стуса, 45 
(конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»).

відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» 
відбудуться річні Загальні збори Товариства. 

проеКт порядКУ денного (перелік питань):
1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товари-

ства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за 
підсумками роботи Товариства у 2016 році. 

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

7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

8. Схвалення вчинених Товариством правочинів. 
Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», які мають пра-

во на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 20 квіт-
ня 2017 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 
для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 
2017 року річних Загальних зборів Товариства - 09 березня 2017 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»  
20 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв. за місцем проведення 
річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Кра-
маторськ»).

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Това-
риства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - пас-
порт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 84302, Україна, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського*, 8, каб. 106 (кабінет на-
чальника з обслуговування клієнтів) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 
год.  00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.). У день проведення 
річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у 
місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа 
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», відповідальна за порядок  
ознайомлення акціонерів з документами – Директор Жуков Д.В.,  
тел. (044) 594 45 84, (062) 387 09 99.

приватне аКцІонерне товариСтво «дтеК пем-енерговУгІлля»
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місцезнаходження якого: Україна, 43001, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Ковельська, буд. 40 повідомляє, що наглядовою радою товари-
ства прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 20 квітня 2017 року о 14.30 год. за адресою: 43001, 
м.  луцьк, вул. Ковельська, 40, кабінет засідань

Реєстрація учасників буде проводитись з 13.30 до 14.15. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде скла-
дено станом на 24 годину 14.04.2017р. Для участі у зборах акціонерам 
необхідно мати: паспорт, доручення оформлене відповідно до чинного 
законодавства (для довірених осіб).

проект порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 3. Звіт наглядової ради за 2015, 2016 роки, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки ревізій-
ної комісії за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 
2015,2016 роки. 5. Затвердження річного звіту товариства за 2015, 
2016 роки. 6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) това-
риства за 2015, 2016 роки. 7. Припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради. 8. Обрання членів наглядової ради. За-
твердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами наглядової ради. 9. Припинен-
ня повноважень членів ревізійної комісії. 10. Обрання членів реві-
зійної комісії. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з 
ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами ревізійної комісії. 11. Прийняття рішення про попе-
реднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися протя-
гом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних 
умов правочинів та підписання документів повязаних з вчиненням 
правочинів

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному 
веб - сайті товариства: www.etm.org.ua. Від дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів до дня проведення зборів, 
акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з 
матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів за його 
місцезнаходженням: 43001, м. Луцьк, Волинської обл. вул. Ковельська, 
буд. 40) у робочі дні товариства з 08 години 00 хвилин до 16 години, а 
в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення (м. Луцьк, 
Волинської обл. вул. Ковельська, буд. 40 (3-й поверх адміністративної 
будівлі товариства, у кабінеті для засідань). Відповідальна особа за 

порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами - кор-
поративний секретар товариства Назаровська Надія Василівна, тел 
(0332) 244208.

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему 
України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною Това-
риством депозитарною установою договору про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах від власного імені, З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ 
НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУ-
ВАННІ В ОРГАНАХ ТОВАРИСТВА.

З метою недопущення застосування зазначених законодавчих 
обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних збо-
рах, які відбудуться 20 квітня 2017 року, Товариство наголошує на 
необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування 
рахунку в цінних паперах в строк до 10.04.2017 року (до дати скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах).

За довідками з питань укладення та оформлення договорів зверта-
тися до депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за телефо-
ном: (0673322306) 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
(тис. грн.) додаток №1

найменування показника
Звітний 
період 
2016р.

попере-
дній 

період 
2015р.

Усього активів 24671 28147
Основні засоби: залишкова вартість 14482 15593
Довгострокові фінансові інвестиції - 167
Запаси 9077 11169
Сумарна дебіторська заборгованість 1069 1162
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4329 7094

Власний капітал 17774 20539
Статутний капітал 12645 12645
Довгострокові зобов’язання 3 3
Поточні зобов’язання 6894 7605
Чистий прибуток (збиток) (2765) 452
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1412880 1412880
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

462 533

наглядова рада товариства

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «елеКтротермометрІя»
(код 00225644, надалі - Товариство) 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або 
його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за 
адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островсько-
го, 8, каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів) у робочі дні з 
10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із 
письмовою заявою на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594 45 84, (062) 387 09 99. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.
dtek.com/investors_and_partners/asset/pes-energoygol/.

основні показники 
фінансово – господарської діяльності

прат «дтеК пем-енерговУгІлля»
(тис.грн.)

найменування показника період
2016 2015

Усього активів 1 461 352 965 880 
Основні засоби 27 893 35 271 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 

Запаси 3 149 3 829 
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1 215 837 857 902 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

1 590 1 080 

Нерозподілений прибуток -2 099 715 -1 151 564 
Власний капітал -2 058 613 -1 108 483 
Статутний капітал 10 190 10 190 
Довгострокові зобов'язання 113 177 23 675 
Поточні зобов'язання 3 406 788 2 050 688 
Чистий прибуток (збиток) -938 374 -1 096 688 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 478 271 5 478 271 
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)

553 731 

наглядова рада прат «дтеК пем-енерговУгІлля».

рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

приватне аКцІонерне товари-
Ство "F.C.I." , 21611564, Патріса Лумумби, 
буд. 4/6, Київ, Печерський, 01042, 044 206-12-64

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

11.03.2017

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

www.fci.e.ua
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приватне акціонерне товариство «Сяйво»
(код ЄДРПОУ 21750308, місцезнаходження: 43017, 

Волинська обл.,м. Луцьк, вул.Мамсурова, 12Г)
повідомляє що «27» квітня 2017 року об 15.00 год. за адресою: 

м. луцьк, вул.мамсурова, 12г, в кабінеті генерального директо-
ра, відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.

проект порядку денного:
1 Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голо-

ви та секретаря Загальних зборів.
2 Визначення порядку проведення та регламенту роботи Загаль-

них зборів.
3 Звіт ген.директора, наглядової ради, ревізора про результати 

фінансово-господарської д-сті товариства за 2016 р., та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 

4 Затвердження балансу та звіту про фін.результати Товариства за 
2016 рік, розподіл прибутку (збитку) за 2016 р. 

5 Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
6 Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7 Припинення повноважень та обрання Ревізора.
8 Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийнят-
тя даного рішення. Надання відповідних повноважень уповноважено-
му органу по вчиненню значних правочинів. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товари-

ства (тис.грн)

найменування показника
період

Звітний 
2016

попере-
дній 2015

Усього активів 5739 4955
Основні засоби 1036 1138
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 326 1289
Сумарна дебіторська заборгованість 3854 2324

Грошові кошти та їх еквіваленти 70 28
Нерозподілений прибуток (1075) (1244)
Власний капітал (901) (1070)
Статутний капітал 174 174
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 6640 6025
Чистий прибуток (збиток) 169 83
Середньорічна кількість акцій (шт.) 695000 695000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

23 22

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 21 квітня 2017року. З матеріала-
ми, що стосуються підготовки до проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитися за адресою: м.Луцьк, вул.Мамсурова, 
12Г в роб. дні 8.00-17.00год. в кабінеті ген. директора. Особа відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мак-
симчук Л. В.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для пред-
ставників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформле-
не відповідно до вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх 
уповноважених представників буде відбуватися з 14.00 до 14.50 у 
день та за місцем проведення зборів. Довідки по телефону (0332) 
20-07-50. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного зборів: saivo.com.ua

генеральний директор прат «Сяйво» _________ в. м. антоняк

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Сяйво»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Українське Дунайське 
пароплавство"

2. Код за ЄДРПОУ 01125821
3. Місцезнаходження 68600, м.Iзмаїл, 

вул.Краснофлотська,28
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0484172546 0484167208

5. Електронна поштова адреса account@udp.izmail.uptel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.oaoudp.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури Укра-

їни вiд 15.03.2017 р. № 91 «Про затвердження персонального складу 
ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства «Українське Дунай-
ське пароплавство» вважати повноваження Голови комiсiї Лапонога Сергiя 
Iвановича припиненими.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури Укра-
їни вiд 15.03.2017 р. № 91 «Про затвердження персонального складу 
ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства «Українське Дунай-
ське пароплавство» вважати повноваження члена комiсiї Ремезовського 
Євгена Миколайовича припиненими.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури Укра-
їни вiд 15.03.2017 р. № 91 «Про затвердження персонального складу 
ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства «Українське Дунай-
ське пароплавство» вважати повноваження члена комiсiї Башлик Лiдiї 
Леонiдiвни припиненими.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури Укра-
їни вiд 15.03.2017 р. № 91 «Про затвердження персонального складу 
ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства «Українське Дунай-
ське пароплавство» затверджено персональний склад ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «УДП»:

голова ревiзiйної комiсiї — Терещенко Василь Васильович — провiдний 
бухгалтер-ревiзор вiддiлу внутрiшнього фiнансового контролю державного 
пiдприємства «Адмiнiстрацiя морських портiв України».

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури Укра-
їни вiд 15.03.2017 р. № 91 «Про затвердження персонального складу 
ревiзiйної комiссiї приватного акцiонерного товариства «Українське Дунай-
ське пароплавство» затверджено персональний склад ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «УДП»:

член ревiзiйної комiсiї — Сичевська Тетяна Григорiвна - головний 
спецiалист вiддiлу економiчної, iнновацiйної та iнвестицiйної полiтики в 
галузi морського та рiчкового транспорту Департаменту реформування та 
функцiонування морського та рiчкового транспорту.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури Укра-
їни вiд 15.03.2017 р. № 91 «Про затвердження персонального складу 
ревiзiйної комiссiї приватного акцiонерного товариства «Українське Дунай-
ське пароплавство» затверджено персональний склад ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «УДП»:

член ревiзiйної комiсiї — Навроцька Олена Вiкторiвна — заступник на-
чальника вiддiлу контролю в галузях промисловостi, енергетики, транспор-
ту та фiнансових послуг Пiвденного офiсу Державної аудиторської служби 
України.

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 Барiнов Д.А.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 15.03.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво
 “УКраїнСьКе дУнайСьКе пароплавСтво”
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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

вIдКрите аКцIонерне 
товариСтво 
"рожиЩенСьКе ртп",
 код 03569315
45100Волинська обл., Рожищенський р-н, 
45100, м.Рожище, вул. Мазепи, буд.24 
0336821764,

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

16.03.2017

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

https://www.facebook.com/rozhyschenske.rtp/
posts/257572051293407

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

ПП Аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ", 
25089923

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється 
у випадку, якщо емітент - 
акціонерне товариство)

Загальні збори в звітному році не скликали-
ся

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 643,9 711,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 352,5 353,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 283,0 357,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,4 0,4
Власний капітал 500,3 506,8
Статутний капітал 624,7 624,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -135,0 -128,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 114,8 126,1
Поточні зобов'язання і забезпечення 28,8 78,8
Чистий прибуток (збиток) -6,5 -10,2

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЯСИНIВСЬКИЙ 
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 00191035
3. Місцезнаходження 86110 м.Макiївка вул.50 рокiв 

утворення СРСР, буд.5 
4. Міжміський код, телефон та факс  (06232) 5-49-00 (062)332-82-78
5. Електронна поштова адреса office@yakhz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.yakhz.donetsksteel.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
17.03.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ЯКХЗ», а саме:
- припинено повноваження голови Правління Чаленка Вiктора Iвановича 

(паспорт ВЕ 286361 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ 
УМВС України в Донецькiй областi 21.09.2001р.) на підставі рiшення На-
глядової ради (протокол Наглядової ради №1/17 вiд 17.03.2017р.). Особа 
перебувала на посаді з 29.04.2016р. Особа часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. На посаду голови Правління замість особи, 
повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Дудяк Вiри Миколаївни 
(паспорт ВЕ 456776 виданий Совєтським РВ УМВС України в м. Макiївка 
Донецької обл. 06.02.2002р.) на підставі рiшення Наглядової ради (прото-
кол Наглядової ради №1/17 вiд 17.03.2017р.). Особа перебувала на посаді 
з 29.04.2016р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 0,00059952275% 
вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена Правління 
замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено (не об-
рано).

- припинено повноваження члена Правління Єлiсєєвої Олени Миколаїв-
ни (паспорт ВК 214567 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ 
УМВС України в Донецькiй областi 26.10.2005р.) на підставі рiшення На-
глядової ради (протокол Наглядової ради №1/17 вiд 17.03.2017р.). Особа 
перебувала на посаді з 29.04.2016р. Особа часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-

ві та посадові злочини не має. На посаду члена Правління замість особи, 
повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Кас'яненко Нiни Тихонiвни 
(паспорт ВА 710490 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС 
України в Донецькiй областi 18.06.1997р.) на підставі рiшення Наглядової 
ради (протокол Наглядової ради №1/17 вiд 17.03.2017р.). Особа перебувала 
на посаді з 29.04.2016р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 
0,00029976138% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена 
Правління замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призна-
чено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Кузьменка Сергiя Олексан-
дровича (паспорт ВЕ 541218 виданий Київським РВ ДГУ УМВД України в 
Донецькiй областi 26.11.2001р.) на підставі рiшення Наглядової ради (про-
токол Наглядової ради №1/17 вiд 17.03.2017р.). Особа перебувала на по-
саді з 29.04.2016р. Особа часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На посаду члена Правління замість особи, повноваження 
якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Саєнка Олександра Кири-
ловича (паспорт ВА 336564 виданий Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС 
України в Донецькiй областi 12.09.1996р.) на підставі рiшення Наглядової 
ради (протокол Наглядової ради №1/17 вiд 17.03.2017р.). Особа перебува-
ла на посаді з 29.04.2016р. Особа часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На посаду члена Правління замість особи, повно-
важення якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

- припинено повноваження члена Правління Малигiна Глеба Олеговича 
(паспорт ВВ 475828 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ 
УМВС України в Донецькiй областi 08.07.1998р.) на підставі рiшення На-
глядової ради (протокол Наглядової ради №1/17 вiд 17.03.2017р.). Особа 
перебувала на посаді з 29.04.2016р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє осо-
ба – 0,00029976137% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду 
члена Правління замість особи, повноваження якої припинено, нікого не 
призначено (не обрано).

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 Голова правлiння Чаленко Вiктор Iванович 
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 17.03.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «яСинIвСьКий КоКСохIмIчний Завод»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
приватного аКцІонерного товариСтва
«КоСтопІльСьКий Завод СКловироБІв»

Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів» 
(ідентифікаційний код 30923971) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (нада-
лі за текстом «Збори»), які відбудуться «21» квітня 2017 року о 11.00 годи-
ні за адресою: рівненська область, Костопільський район, 
місто  Костопіль вул.гвардійська (дерев'яна) буд.7 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах - «17» квітня 2017 року.

порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Това-

риства, річної фінансової звітності Товариства
8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку 

покриття збитків Товариства за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої Ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. «Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товари-

ством протягом 2016-2017рр., 
14. «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року (2017-2018 р.р.).
15. Зміна місцезнаходження Товариства.
16. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

Статуту Товариства у новій редакції.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 

10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Рівненська обл., Костопільський ра-
йон, місто Костопіль, вул.Гвардійська (Дерев'яна) буд.7, в день проведен-
ня Зборів.

Для реєстрації на Збори акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а їх представникам – довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезна-
ходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський район, місто Кос-
топіль, вул.Гвардійська (Дерев'яна) буд.7. Відповідальною особою за 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління 
Кучерук Сергій Анатолійович. З питань порядку денного та організаційних 
питань проведення Загальних Зборів звертатись до Правління Товари-
ства за тел. (03657)21431 або за адресою: Рівненська обл., Костопіль-
ський район, місто Костопіль, вул.Гвардійська (Дерев'яна), буд.7 

Адреса веб-сайту ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», на якому 
розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного - www.kostopilglass.com 
основні показники фінансово-господарської діяльності прат «КЗС» 

за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника 

період 

Звітний
2016

попере-
дній
2015

Усього активів 339888 300581
Основні засоби 168653 141727
Довгострокові фінансові інвестиції 545 395
Запаси 80338 85121
Сумарна дебіторська заборгованість 75081 55350
Грошові кошти та їх еквіваленти 2061 3725
Нерозподілений прибуток 77531 46168
Власний капітал 200244 1686780
Статутний капітал 12381 12381
Довгострокові зобов'язання 39975 31052
Поточні зобов'язання 99669 100851
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 2,55 0,50
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12380640 12380640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 420 423

наглядова рада прат «Костопільський завод скловиробів».

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КременчУцьКий КолІСний Завод» 

(проїзд Ярославський, № 8, м. Кременчук, Полтавська область, 39611) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів, що 

відбудуться:21 квітня 2017 року о 16-00 год.
Збори відбудуться у приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «КрКЗ» 

(3-й поверх, конференцзал) за адресою: 39611, полтавська область, 
м.  Кременчук, проїзд ярославський, № 8.Реєстрація акціонерів та їх 
представників для участі у річних Загальних зборах відбудеться в день 
проведення зборів з 14-00 год. до 15-30 год. Реєстрація акціонерів та їх 
представників для участі у річних Загальних зборах відбуватиметься від-
повідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складеному станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.Для участі у 
Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з 
чинним законодавством.

проеКт порядКУ денного:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ». 
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

ПАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 
рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КрКЗ» та розміру річних ди-

відендів за 2016 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства. 
10. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «КрКЗ».
11. Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2017 рік. 
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ».
13. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» та уповноважених 

осіб на підписання контрактів.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ».
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ».

основні показники фінансово – господарської діяльності 
пат «КрКЗ» за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 488 725 462 281
Основні засоби 222 765 197 562
Інші необоротні активи 7 495 7 566
Довгострокові фінансові інвестиції 2 041 2 039
Запаси 130 708 107 156
Сумарна дебіторська заборгованість 118 329 129 738
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 428 20 259
Нерозподілений прибуток 63 950 53 194
Власний капітал 278 872 268 113
Статутний капітал 56 777 56 777
Інший капітал 158 145 158 142
Довгострокові зобов’язання 49 700 18 700
Поточні зобов’язання 160 153 175 468
Чистий прибуток (збиток) 26 473 17 176
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 734 840 8 734 840
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1210 1279

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на сайті: www.krkz.pat.ua.Акціонери 
Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами під час підго-
товки до Загальних зборів з понеділка по п`ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. 
(обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 39611, Полтавська 
область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8, адміністративний кор-
пус, кім. 201, Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний 
завод», а у день проведення річних Загальних зборів також у місці їх про-
ведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами – 
Бузина Станіслав Васильович – Голова Правління - генеральний дирек-
тор ПАТ «КрКЗ». Телефон для довідок (0536) 76-43-03. 

Наглядова рада ПАТ «КрКЗ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова Правління-генеральний директор ПАТ «КрКЗ»_____ С.В.Бузина
(найменування посади) (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 

17.03 2017 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво 
"полтаваКондитер"

2. Код за ЄДРПОУ 00382208
3. Місцезнаходження 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40

5. Електронна поштова адреса Seryogina_O_M@dominic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

dominik.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
14 березня 2017 року припинено повноваження члена Правлiння 

ПАТ  «Полтавакондитер» Петрик Лiлiї Михайлiвни (паспорт серiї КО 
№  663142, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi 06.07.2006 р.), у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, ви-
значених Статутом ПАТ «Полтавакондитер» (п. 12.3 ст. 12). На посадi чле-
на Правлiння перебувала з 26.11.2014 р. по 14.03.2017 р. Частки в статут-
ному капiталi ПАТ «Полтавакондитер» не має. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має.

14 березня 2017 року припинено повноваження члена Правлiння 
ПАТ  «Полтавакондитер» Першиної Зої Iванiвни (паспорт серiї КН 
№  512973, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi 10.12.1997 р.), у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, ви-
значених Статутом ПАТ «Полтавакондитер» (п. 12.3 ст. 12). На посадi чле-
на Правлiння перебувала з 14.03.2014 р. по 14.03.2017 р. Має частку в 
статутному капiталi ПАТ «Полтавакондитер» у розмiрi 0,001347 % (429,00 
грн.). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

14 березня 2017 року припинено повноваження члена Правлiння 
ПАТ  «Полтавакондитер» Кучер Людмили Федорiвни (паспорт серiї КН 
№  702237, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi 14.08.1998 р.), у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, ви-
значених Статутом ПАТ «Полтавакондитер» (п. 12.3 ст. 12). На посадi чле-
на Правлiння перебувала з 14.03.2014 р. по 14.03.2017 р. Частки в статут-
ному капiталi ПАТ «Полтавакондитер» не має. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має.

14 березня 2017 року припинено повноваження члена Правлiння 
ПАТ  «Полтавакондитер» Ткаченко Ганни Олександрiвни (паспорт серiї 
КН № 197634, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi 27.08.1996 р.), у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, 
визначених Статутом ПАТ «Полтавакондитер» (п. 12.3 ст. 12). На посадi 
члена Правлiння перебувала з 14.03.2014 р. по 14.03.2017 р. Частки в 
статутному капiталi ПАТ «Полтавакондитер» не має. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

14 березня 2017 року припинено повноваження Голови Правлiння 
ПАТ  «Полтавакондитер» Плаксiя Валерiя Iгоровича (паспорт серiї СН 
№  623720, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 
18.11.1997  р.), у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, визначе-
них Статутом ПАТ «Полтавакондитер» (п. 12.3 ст. 12). На посадi Голови 
Правлiння перебував з 14.03.2014 р. по 14.03.2017 р. Частки в статутному 

капiталi ПАТ «Полтавакондитер» не має. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» вiдповiдно до про-
токолу № 6 вiд 14.03.2017 р. обрано Петрик Лiлiю Михайлiвну (паспорт 
серiї КО № 663142, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi 06.07.2006 р.) на посаду члена Правлiння ПАТ «Полтавакондитер» 
з 14.03.2017 р. Термiн повноважень - до 14.03.2020 р. Попереднi посади, 
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - економiст планово-
економiчного вiддiлу, старший економiст планово-економiчного вiддiлу, на-
чальник планово-економiчного вiддiлу та член Правлiння ПАТ «Полтава-
кондитер». Частки в статутному капiталi ПАТ «Полтавакондитер» не має. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» вiдповiдно до про-
токолу № 6 вiд 14.03.2017 р. обрано Першину Зою Iванiвну (паспорт серiї 
КН № 512973, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi 10.12.1997 р.) на посаду члена Правлiння ПАТ «Полтавакондитер» 
з 14.03.2017 р. Термiн повноважень - до 14.03.2020 р. Попереднi посади, 
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Заступник Директора з 
продаж по експорту, Заступник Голови Правлiння з продаж по експорту та 
член Правлiння ПАТ «Полтавакондитер». Має частку в статутному капiталi 
ПАТ «Полтавакондитер» у розмiрi 0,001347 % (429,00 грн.). Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» вiдповiдно до 
протоколу № 6 вiд 14.03.2017 р. обрано Кучер Людмилу Федорiвну (пас-
порт серiї КН № 702237, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавськiй областi 14.08.1998 р.) на посаду члена Правлiння 
ПАТ  «Полтавакондитер» з 14.03.2017 р. Термiн повноважень - до 
14.03.2020 р. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
п'яти рокiв - Заступник Голови Правлiння з виробничих питань на 
територiї № 2, Радник Голови Правлiння з виробничих питань та член 
Правлiння ПАТ «Полтавакондитер». Частки в статутному капiталi 
ПАТ  «Полтавакондитер» не має. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» вiдповiдно до про-
токолу № 6 вiд 14.03.2017 р. обрано Ткаченко Ганну Олександрiвну (паспорт 
серiї КН № 197634, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi 27.08.1996 р.) на посаду члена Правлiння ПАТ «Полтавакондитер» з 
14.03.2017 р. Термiн повноважень - до 14.03.2020 р. Попереднi посади, якi 
особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Заступник Директора з 
логiстики, Директор з логiстики та член Правлiння ПАТ  «Полтавакондитер». 
Частки в статутному капiталi ПАТ «Полтавакондитер» не має. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» вiдповiдно до 
протоколу № 6 вiд 14.03.2017 р. обрано Плаксiя Валерiя Iгоровича (пас-
порт серiї СН № 623720, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi 
Києвi 18.11.1997 р.) на посаду Голови Правлiння ПАТ «Полтаваконди-
тер» з 14.03.2017 р. Термiн повноважень - до 14.03.2020 р. Попереднi 
посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Голова 
Правлiння ПАТ «Полтавакондитер». Частки в статутному капiталi 
ПАТ  «Полтавакондитер» не має. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

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 Плаксiй Валерiй Iгорович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.03.2017
(дата) 

повідомлення про загальні збори
Виконавчий орган ПрАТ «Бериславський завод залiзобетоних 

виробiв» (код ЄДРПОУ01349816, місцезнаходження: 74300, херсон-
ська область, Бериславський р-н, м. Берислав, вул. губай-
дулiна,б.11) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 
о  10 годині 26.04.2017 р., за місцезнаходженням товариства, в кабі-
неті директора. Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.30, при собі мати 
паспорт, довіреним особам – паспорт і довіреність.Дата складення 
переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах 
20.04.2017 р.Порядок денних зборів: 1.Обрання лічильної комісії То-
вариства. 2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування.3.Обрання Голови та секретаря 
зборів.4.Затвердження регламенту проведення зборів. 5. 3віт дирек-
тора про результати діяльності за 2016 р. 6. Звіт Наглядової ради за 
2016 рік. 7. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. 8. Затвердження річного 
звіту за 2016 рік. 9.Розгляд збитків за 2016 рік. 10. Обрання членів 

наглядової ради. 11. Розгляд питання зменшення площі орендованої 
землі. З матеріалами під час підготовки до загальних зборів, акціоне-
ри можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 
12-00 в робочі дні в кабінеті директора - Літвінова П.В. Телефон для 
довідок : 05546)75963.. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення за-
гальних зборів.. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено про-
ект порядку денного та проекти рішень www.beton-berislav.at.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності  
(тис.грн.) (період звітн./поперед.): Активи 261,3/ 264. Основні засоби (за 
залишковою вартістю) 31,2/ 34,7. Запаси 14,8/25,0. Сумарна дебітор-
ська заборгованість 154,2/154,2. Гроші та їх еквіваленти 61,1/50,1. Ста-
тутний капітал 82,7/82,7. Поточні зобов'язання 180/180. Чистий прибуток 
(збиток) -2,7/1,0. Середньорічна кількість акцій (шт.) 330840 / 330840. 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1/1. 

прат «БериСлавСьКий Завод ЗалIЗоБетоних вироБIв» 
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наглядова рада пУБлІчного аКцІонерного товари-
Ства «СУмБУд» ( код ЄдрпоУ 14017843, місцезнаходження: 

40000 м. Суми, вул. петропавлівська, буд. 86.)
Повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Сумбуд» (Товариства) 

відбудуться 21 квітня 2017 року о 10-ій годині за адресою: м. Суми, вул. пе-
тропавлівська, буд. 86 в актовому залі №1 на 2-му поверсі. Реєстрація учас-
ників зборів відбудеться 21.04.2017 р. за місцем проведення зборів: початок 
реєстрації о 09:00 закінчення реєстрації о 09:50. Для участі в зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим 
особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з 
вимогами законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах буде складено станом на 24 годину 14.04.2017 р. у порядку пе-
редбаченому законодавством про депозитарну систему в Україні.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 р.
4. Звіт наглядової ради Товариства. 
5. Звіт ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-

вої ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), порядок роз-

поділу прибутку за 2016 р.
8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публіч-

ного на приватне та зміну найменування Товариства.
9. Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства «Сумбуд» 

(АТ «Сумбуд») та визначення уповноважених осіб для його підписання.
10. Затвердження внутрішніх Положень АТ «Сумбуд»: Про загальні збори 

акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

наглядової ради Товариства. 
12. Обрання членів наглядової ради АТ «Сумбуд»».
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової 

ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 
14. Про дострокове припинення повноважень правління Товариства та 

обрання правління АТ «Сумбуд».
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

ревізійної комісії . 
16. Обрання членів ревізійної комісії АТ «Сумбуд».
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної 

комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Акціонери чи їх уповноважені представники до дати проведення зборів мо-

жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: м. Суми, вул. Петро-
павлівська, 86 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 в кабінеті відділу кадрів 
(на другому поверсі кабінет № 37), а в день проведення зборів – також у місці їх 
проведення. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціо-
нера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Особою, відпові-
дальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів є менеджер 
з персоналу Пономаренко Л.М. Телефон для довідок: (0542) 655-404. Повідо-
млення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміще-
но на власному веб-сайті Товариства: http://www.sumbud.sumy.ua/. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, тис. грн.

найменування показника
період

Звітний 
2016 рік. 

попередній 
2015 рік. 

Усього активів 541468 314965
Основні засоби (за залишковою вартістю)  12887 11581
Довгострокові фінансові інвестиції  331697 171433
Запаси  36811 41428
Сумарна дебіторська заборгованість  132307 67693
Грошові кошти та їх еквіваленти  3140 15505
Власний капітал  39096 33331
Статутний капітал 700 700
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)  13621 10547
Довгострокові зобов’язання  172 112
Поточні зобов’язання і забезпечення.  164673 87611
Чистий прибуток (збиток)  3074 2845
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

2,20 2,03

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

2,20 2,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1 400 000 1 400 000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду: загальна номіналь-
на вартість/
у відсотках від статутного капіталу

_____ _____

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

_____ _____

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

593 659

Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство «Центр енергетичних інновацій» 

(далі  – Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79005, 
м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «21» квітня 2017 року об 
11 год. 00 хв. за адресою: 79005, м. львів, вул. Ш. руставелі, 7, кабінет 
№ 102а.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься з 
10год.00 хв. до 10год.50 хв.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товари-

ства.
8. Прийняття рішення про схвалення укладених Товариством значних 

правочинів.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на при-

ватне.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

11. Затвердження положення про Загальні збори акціонерів Товари-
ства.

12. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
13. Затвердження положення про Виконавчий орган Товариства.
14. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства.
15. Обрання Виконавчого органу Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
19. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року.

Для участі у загальних зборах Вам необхідно мати при собі: документ, 
що засвідчує особу акціонера (паспорт); довіреність на право участі у збо-
рах (для представників юридичних та фізичних осіб), посвідчена у встанов-
леному законодавством України порядку.

Додаткова інформація для акціонерів Товариства: право участі у за-
гальних зборах мають акціонери, які включені до реєстру (переліку) акціо-
нерів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «18» квітня 2017 року. 

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під 
час підготовки до загальних зборів за адресою: 79005, м. Львів,  
вул. Ш. Руставелі, 7, кабінет № 102а, у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10 
год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., та в день проведення загальних зборів, у місці їх 
проведення, а також на веб-сайті Товариства: www.tep.lviv.ua. Відповідальна 
посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ди-
ректор Гриценко Володимир Миколайович, телефон: (032)239-04-01.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «центр енергетичних ІнновацІй» 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «ІРОКС», які відбудуться 26 квітня 
2017  року о 16-00 год. за адресою: м.львів, вул.Залізнична, 7, 
конференц-зал.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІРОКС» буде 
здійснюватися Реєстраційною комісією 26 квітня 2017 року з 15-00 години 
до 15 год.50 хв. за місцем проведення загальних зборів Товариства: 
м.  Львів, вул. Залізнична, 7.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24 година 20 квітня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про затверджен-

ня порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних 
загальних зборах.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 
2016  рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 
2016  рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвер-

дження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої 
особи на підписання Статуту товариства.

11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
14. Обрання Генерального директора Товариства.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  
www.iroks.com.ua

3 документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в день 
проведення зборів у місці їх проведення, а також від дати надіслання пові-
домлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів у робочі дні з 14.00 по 18.00 за адресою м. Львів, вул. Залізнична 7, 
кабінет Генерального директора. Посадова особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Микичак Ігор 
Пилипович. 

Для реєстрації учасникам загальних зборів Товариства необхідно мати: 
акціонерам документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - дові-
реність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України, та доку-
мент, що посвідчує особу. Довідки за тел.:(032) 229-58-55. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний попере-
дній

Усього активів 193139 162437
Основні засоби 29412 32622
Довгострокові фінансові інвестиції 1528 1528
Запаси 78440 45025
Сумарна дебіторська заборгованість 27455 28586
Грошові кошти та їх еквіваленти 299 42
Нерозподілений прибуток 2643 2493
Власний капітал 23942 23885
Статутний капітал 1050 1050
Довгострокові зобов’язання 482 482
Поточні зобов’язання 168715 138070
Чистий прибуток (збиток) 150 415
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

115 100

наглядова рада прат «ІроКС»

Шановні акціонери!

приватне аКцІонерне товариСтво «ІроКС»
(надалі Товариство, код за ЄДРПОУ - 23958651, місцезнаходження: м. Львів, вул. Буйка 17-А)

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Славгород-
ський арматурний завод», адреса місцезнаходження якого: 52580, 
смт.  Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. За-
водська, буд. 1, (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання чергових 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). 
Дата проведення Загальних зборів - 21 квітня 2017 р. Початок Загальних збо-
рів об 11 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: 52580, смт. Славго-
род, Синельниківського району, дніпропетровської обл., вул. Заводська, 
буд. 1, приміщення «червоного кутка» товариства. Реєстрація акціонерів 
та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 10 год. 
00 хв. до 10 год. 50 хв. за вищевказаною адресою. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах 14 квітня 2017 р.

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

1.Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціоне-
рів. Прийняття рішення про припинення її повноважень. 2.Про 

затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 
на Загальних зборах акціонерів. 3.Затвердження порядку проведення (регла-
менту) Загальних зборів та порядку голосування на них. 4. Звіт та висновки 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік 
та перший квартал 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління. 5. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Наглядової ради. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії відносно річних 
фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2016 рік. При-
йняття рішення за результатами їх розгляду. 7.Про затвердження річного звіту 
та фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік. 8. Про порядок 
розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік. .9 Про припинення 
повноважень Ревізійної комісії. 10.Про обрання персонального складу Ревізій-
ної комісії. 11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Реві-
зійної комісії. 12. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження ста-
туту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання но-
вої редакції статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації. 
13. Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів 
товариства» шляхом викладення його в новій редакції. 14.Про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або 
послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати при-
йняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості. 15.Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть 
вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на власному 
веб-сайті Товариства за адресою: http://saz.emitinfo.com/ . Від дати надіслан-
ня повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення За-
гальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з 
матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, за його міс-
цезнаходженням: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпро-
петровської обл., вул. Заводська, 1 , будинок заводоуправління, кімната 
№  13, щоденно (крім п’ятниці, суботи, неділі та державних свят) з 07:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 11:00 год. до 12:00 год.), а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами є Яковіна Наліна 
Олексіївна, член Правління, тел.: 0991777610. Особам, які прибули для 
участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати доку-
мент, що посвідчує повноваження представника: для керівників юридичних 
осіб – документ про призначення на посаду та витяг із статуту юридичної 
особи - акціонера, у якому визначені повноваження керівника діяти без дові-

приватне аКцІонерне товариСтво «СлавгородСьКий арматУрний Завод»
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реності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік (тис. грн.)*

найменування показника
періоди

Звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 28036 22741
Основні засоби 4965 5405
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ---- 
Запаси 16374 12711 
Сумарна дебіторська заборгованість 4823 3559 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1104 147 
Нерозподілений прибуток (- 2139) ( -2469) 

Власний капітал (-1121) ( -1451)
Статутний капітал 45 45
Довгострокові зобов'язання ---- ---- 
Поточні зобов'язання 29157 24192 
Чистий прибуток (збиток) 330 -326 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 179046 179046 
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) 149 150

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані 
за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Това-
риства.

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Приватне акціонерне товариство «Перемишлянський приладобудівний 
завод «Модуль» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: Львівська 
область, м. Перемишляни, вул. Галицька, 72 повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) 
25 квітня 2017 року об 11 годині за адресою: львівська область, м. пе-
ремишляни, вул. галицька, 72, адміністративний корпус, кабінет голо-
ви правління товариства. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації 
о 10.00год., закінчення о 10.45год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах на 24 годину 19 квітня 2017 року.

перелік питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальни-
ми зборами акціонерів товариства 19.04.2016. Обрання членів лічильної 
комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах ак-
ціонерів товариства. 

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів това-
риства. 

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-
нерів товариства. 

5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 

7. Звіт Ревізора товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. 

8. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2016 рік. 
9. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
10. Про розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за під-

сумками роботи у 2016 році.
11. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017 рік.
12. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту 
Товариства в новій редакції. 

13. Внесення змін до внутрішніх Положень товариства (затвердження 
нової редакції положень).

14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
15. Прийняття рішення про ліквідацію дочірніх підприємств ДП «Модуль -1» 

та ДП «Модуль-2».

найменування показника
попередній 
період (2015 

рік)

Звітний 
період (2016 

рік)
 Усього активів  4056,4  4074,1
 Основні засоби  3928  3927,6
 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
 Запаси  118  136,1
 Сумарна дебіторська заборгованість  -  -
 Грошові кошти та їх еквіваленти  -  -
 Нерозподілений прибуток  - 3144  - 3268,3
 Власний капітал  3736  3611,7
 Статутний капітал  6028,6  6028,6 
 Довгострокові зобов`язання  -  -
 Поточні зобов`язання  320,4  462,4
 Чистий прибуток (збиток)  - 25,6  - 124,3 
 Середньорічна кількість 
акцій (штук)

 -  -

 Кількість власних акцій, викуплених
протягом року

- -

 Загальна кількість акцій, витрачених
на викуп власних акцій 
протягом року

- -

 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

8 8

Акціонери (їх повноважні представники) можуть ознайомитися з про-
ектами рішень та іншими матеріалами з питань порядку денного загаль-
них зборів акціонерів Товариства у робочий час за місцезнаходженням 
підприємства на підставі письмової заяви, починаючи з 17 квітня 
2017  року.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та 
прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – голова правління То-
вариства Шаповал Т.Є.

Довідки за телефоном (263) 2-32-58. 

голова правління товариства  т.Шаповал.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«перемиШлянСьКий приладоБУдІвний Завод «модУль»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАЛІТРА» (м. Київ, 
вул. Е.Потьє, буд. 12) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться – 27 квітня 2017 року о 10.00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. е.потьє, буд. 12, кабінет № 202.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів з 9-30 до 9-50. 
Для реєстрації учасникам зборів - акціонерам потрібно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акці-
онерів буде складений станом на 24 годину 21.04.2017 р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою : 
м. Київ, вул. Е.Потьє, буд. 12, кабінет № 202. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гене-
ральний директор товариства Масик А.К.

Телефон для довідок: 044-4909467
порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затверджен-
ня.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затверджен-
ня.

4. Звіт Ревізора про роботу, проведену за звітний період та його за-
твердження.

5. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 
2016 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
генеральний директор  а.К. масик 

«ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

приватного аКцІонерного товариСтва «палІтра» (код ЄДРПОУ 18019299)
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Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «За-
ліщикигаз» (надалі Товариство), місцезнаходження Товариства: 48600, 
Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Промислова, 8 повідомляє, про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуть-
ся 21 квітня 2017 року о 11.00 год. за місцем знаходження Товариства: 
тернопільська обл., м. Заліщики, вул. промислова, 8 в кабінеті №2. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 
21 квітня 2017 року о 10.00 год. та закінчиться о 10.45 год. за місцем про-
ведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
буде складатися станом на 24 год. 14 квітня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та 

секретаря загальних зборів. 3. Затвердження регламенту загальних 
зборів. 4. Звіт Голови Правління ПАТ «Заліщикигаз» про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Голови Наглядо-
вої ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту. 6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту Товариства 
за 2016 рік. 8. Визначення порядку покриття збитків за результатами 
діяльності Товариства у 2016 році та плановий розподіл прибутку То-
вариства на 2017 рік. 9. Припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради То-
вариства. 11. Обрання голови Наглядової ради Товариства. 12. За-
твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами та головою Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з головою та членами Наглядової ради. 13. Про припинення То-
вариства шляхом ліквідації та затвердження рішення про ліквідацію 
Товариства. 14. Про затвердження внутрішнього положення «Про лік-
відаційну комісію». 15. Створення ліквідаційної комісії та обрання Го-
лови та членів ліквідаційної комісії. 16. Затвердження порядку та стро-
ків проведення ліквідації Товариства. 17. Встановлення строку для 
подання претензій кредиторів. 18. Про затвердження порядку розподі-
лу між акціонерами майна Товариства, що залишилося після задово-
лення вимог кредиторів.

основні показники фінансово-господарської діяльності акціонерно-
го товариства (тис. грн.)

найменування показника Звітний
період

попередній 
період

Усього активів 308 331
Основні засоби (залишкова вартість) 59 79
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6 6
Сумарна дебіторська 
заборгованість

208 195

Грошові кошти та їх еквіваленти 35 51
Нерозподілений прибуток -767 -747
Власний капітал -773 -753
Статутний капітал 5 5
Довгострокові зобов»язання 0 0
Поточні зобов’язання 1075 1078
Чистий прибуток -20 -22
Середньорічна кількість акцій 958 958
Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

2 2

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представники акціонерів додатково повинні мати дові-
реність, оформлену і засвідчену відповідно до вимог чинного законодав-
ства. Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у 
робочі дні, в робочі години, за адресою: Тернопільська обл., м. Заліщики, 
вул. Промислова, 8, у кабінеті № 9 «Бухгалтерія», звертатись до відпові-
дальної особи: Волохач О.В., а у день проведення Зборів – також у місці їх 
проведення. Телефон для довідок Товариства :(03554) 2-30-04. Телефони 
для довідок депозитарної установи ТОВ «АВС- Реєстр»: (0352) 25-67-43. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
zalishchykygaz.tgaz.te.ua

голова правління пат «Заліщикигаз»  я.І.опалко

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
по гаЗопоСтачаннЮ та гаЗифІКацІї «ЗалІЩиКигаЗ» 

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Під-
волочиськгаз» (надалі – Товариство), місцезнаходження: вул. Лисенка,1, 
смт. Підволочиськ, Тернопільська обл., 47800, повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 24 квіт-
ня 2017 року о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства: терно-
пільська обл., смт. підволочиськ, вул. лисенка, 1, актовий зал. Реє-
страція акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 
24  квітня 2017 року о 09:00 год. та закінчиться о 09:45год. за місцем про-
ведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
буде складатися станом на 24 годину 18 квітня 2017 року.

порядок денний
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та се-

кретаря Загальних зборів. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів. 
4. Звіт Голови Правління ПАТ «Підволочиськгаз» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт голови Ревізійної 
комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. За-
твердження висновку Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Това-
риства за 2016 рік. 8. Визначення порядку покриття збитків за результатами 
діяльності Товариства у 2016 році та плановий розподіл прибутку Товари-
ства на 2017 рік. 9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Об-
рання голови Наглядової ради з числа обраних членів. 12. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та члена-
ми Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради. 13. Про припинення Товариства шляхом ліквідації та затверджен-
ня рішення про ліквідацію Товариства. 14. Про затвердження внутрішнього 
положення «Про ліквідаційну комісію». 15. Створення ліквідаційної комісії 
та обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. 16. Затвердження поряд-
ку та строків проведення ліквідації Товариства. 17. Встановлення строку 
для подання претензій кредиторів. 18. Про затвердження порядку розподі-
лу між акціонерами майна Товариства, що залишилося після задоволення 
вимог кредиторів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати дові-

реність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства. Акціонери мають право ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го Зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати про-
ведення Зборів, за адресою: 47800, Тернопільська обл., смт. Підволочиськ, 
вул. Лисенка,1, кабінет № 7, у робочі дні, в робочі години, а також у день 
проведення Зборів у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при 
собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену дові-
реність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції 
Товариства. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Квартальна Ганна Юріївна .

Телефон для довідок Товариства :03543 2-14-45
основні показники фінансово-господарської діяльності

акціонерного товариства (тис.грн.)

• найменування показників
період

Звітний 
016рік

попередній 
2015рік

Усього активів 70 82
Основні засоби (залишкова 
вартість)

66 81

Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0

 Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

0 0

Грошові кошти та їх еквівалент 4 1
Нерозподілений прибуток 
(збиток)

-903 -903

Власний капітал -894 -894
Статутний капітал 7 7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 964 976
Чистий прибуток (збиток) 0 0

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщається інофор-
мація із проектами рішень з питань порядку денного, які запропоновані для 
голосування: pidvolochiskgaz.tgaz.te.ua

голова правління пат «підволочиськгаз»  Сум в.Б.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво по гаЗопоСтачаннЮ та гаЗифІКацІї «пІдволочиСьКгаЗ»
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Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Бор-
щівгаз» (надалі Товариство), місцезнаходження Товариства: 48702, Терно-
пільська обл., м. Борщів, вул. Об’їздна, 1 повідомляє, про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 20 квітня 
2017 року о 11.00 год. за місцезнаходження Товариства: тернопільська 
обл., м. Борщів, вул. об’їздна, 1, в приміщенні актового залу товари-
ства (каб. №24, другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) 
для участі у Зборах розпочнеться 20 квітня 2017 року о 10.00 год. та закін-
читься о 10.45 год. за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у Зборах буде складатися станом на 24 год. 13  квіт-
ня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та се-

кретаря Загальних зборів. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів. 
4. Звіт Голови Правління ПАТ «Борщівгаз» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт голови Ревізійної 
комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. За-
твердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Визначення порядку 
покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році та пла-
новий розподіл прибутку Товариства на 2017 рік. 9. Припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів 
Наглядової ради Товариства. 11. Обрання голови Наглядової ради Товари-
ства. 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами та головою Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради. 13. Припинення повноважень членів 
правління Товариства. 14. Обрання членів правління Товариства. 15. Про 
припинення Товариства шляхом ліквідації та затвердження рішення про 
ліквідацію Товариства. 16. Про затвердження внутрішнього положення 
«Про ліквідаційну комісію». 17. Створення ліквідаційної комісії та обрання 
Голови та членів ліквідаційної комісії. 18. Затвердження порядку та строків 
проведення ліквідації Товариства. 19. Встановлення строку для подання 
претензій кредиторів. 20. Про затвердження порядку розподілу між акціо-
нерами майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кре-
диторів.

основні показники фінансово-господарської діяльності акціонерно-
го товариства (тис .грн.)

найменування показника Звітний
період

попере-
дній 

період
Усього активів 201 306
Основні засоби (залишкова вартість) 113 147
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 65 36
Сумарна дебіторська заборгованість 88 159
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 11
Нерозподілений прибуток -2176 -2125
Власний капітал -2167 -2116
Статутний капітал 7 7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2368 2422
Чистий прибуток -51 -254
Середньорічна кількість 
акцій

366002 366002

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

4 6

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково повинні мати 
довіреність, оформлену і засвідчену відповідно до вимог чинного законо-
давства. Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Зборів у робочі дні, в робочі години, за адресою: Тернопільська обл., 
м.  Борщів, вул. Об’їздна, у кабінеті № 11 «Економіст», звертатись до відпо-
відальної особи Побер І. Д., а у день проведення Зборів – також у місці їх 
проведення. Телефон для довідок Товариства: (03541) 2-28-53. Телефони 
для довідок депозитарної установи ТОВ «АВС - Реєстр»: (0352) 25-67-43. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
borshchivgaz.tgaz.te.ua

голова правління пат «Борщівгаз»  в. Б. мацієвський

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво по гаЗопоСтачаннЮ та гаЗифІКацІї «БорЩІвгаЗ»

приватне акціонерне товариство «Ізяславський агропостач» пові-
домляє, що 28 квітня 2017 року об 10 год . 00 хв. відбудуться чергові За-
гальні збори акціонерів за адресою: вул. олександра Кушнірука, 23 , м. 
Ізяслав, хмельницька обл., в приміщення адмінбудинку 
прат«Ізяславський агропостач», актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією 28 квітня 2017 з 
09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних загальних зборів акці-
онерів.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, визначена станом на 24 годину 24 квітня 2017 року. Для 
реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акці-
онерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування 
на зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства(довіреність), 
та документ, що посвідчує особу.

проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2.Про обрання керівних органів Загальних зборів.
3.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Ізяславський Агропостач» за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товари-
ства на 2017 рік.

4.Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його 
затвердження.

5.Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу То-
вариства за 2016 рік та його затвердження.

6.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2016 рік.

7.Прийняття рішення про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) 
за підсумками господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-
ства.

9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10.Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
11.Обрання Ревізора Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного 
Загальних зборів розміщена на веб-сайті http://www.izagro.km.ua/ Акціоне-
ри можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного: до дати проведення Загальних зборів - у 
робочі дні з 14.00 до 15.00 години за місцезнаходженням Товариства  
(м. Ізяслав, вул. Олександра Кушнірука, 23, 2-й поверх, кабінет головного 
бухгалтера ); у день проведення загальних зборів – за місцем проведення 
зборів, з 09.00 до 09.45. Посадова особа ПрАТ «Ізяславський Агропостач», 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Клім-
ковська Наталія Миколаївна. Акціонери в порядку, встановленому законо-
давством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного 
та проектів рішень із запропонованих питань. Довідки можна отримати за 
тел.(03852)4-00-23. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

найменування показника
період

Звітний попере-
дній

Усього активів 2 101 2 096
Основні засоби 873 910
Довгострокові фінансові інвестиції 529 529
Запаси 384 396
Сумарна дебіторська заборгованість 243 257
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 1
Нерозподілений прибуток -1 192 -1 202
Власний капітал 1 847 1 836
Статутний капітал 1 594 1 594
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 254 260
Чистий прибуток (збиток) 11 - 56
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4688000 4688000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

наглядова рада пат«Ізяславський агропостач».

приватне аКцІонерне товариСтво «ІЗяСлавСьКий агропоСтач»



№53, 20 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

81

Приватне акціонерне товариство «Черкаський ремонтно-механічний 
завод» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
20 квітня 2017 р. за місцезнаходженням товариства: м. черкаси, 
вул.  Сурікова,  10, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 20 квітня 2017 р. з 13-00 год. до 13-45 год. 
Початок зборів: 20 квітня 2017 р. о 14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах – 13.04.2017 р.
проеКт порядКУ денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. За-
твердження регламенту зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетня для го-
лосування на загальних зборах Товариства. 

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення осно-
вних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 р.
5. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 

станом на 31.12.2016 р. 
6. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2016 р., 

та затвердження нормативів розподілу прибутків на 2017 рік.
7. Вибори Наглядової ради Товариства.
8. Вибори Ревізора Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів.

найменування показника (тис. грн.) період
звітний попередній

Усього активів 3861.9 3242,2
Основні засоби 3266.5 2750,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 251.9 276.4
Сумарна дебіторська заборгованість 103.9 140,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 215.4 57,3

Нерозподілений прибуток -2475.2 -2601,5
Власний капітал 1424.8 1298,5
Статутний капітал 947,7 947,7
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2437.1 1943,7
Чистий прибуток (збиток) 126.3 39,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3790800 3790800
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 8

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, 
для представника акціонера крім паспорта - доручення на право учас-
ті в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством 
України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного – em01267248.ab.ck.ua.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомити-
ся з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 
м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, приймальня ПрАТ в робочі дні з 9.00 год. 
до 12.00 год., а в день проведення зборів – в актовій залі. Посадова 
особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – генеральний директор Веретільник В.С. Також за цією адресою 
акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропо-
зиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної 
вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства - не пізніше ніж за сім днів до зазначеної вище дати скликан-
ня зборів. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«черКаСьКий ремонтно-механІчний Завод»

Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний ін-
ститут харчування, біотехнології та фармації» (місцезнаходження: 01042, 
м. Київ, вул. Чигоріна, 18; код ЄДРПОУ 02011864) згідно вимог Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» скликає чергові загальні збори акціонерів, 
які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 
01042, м Київ, вул. чигоріна, 18, 5 поверх, кімната. № 532. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводитиметься 25 квітня 2017 року з 
11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення чергових загальних 
зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 20 квітня 2017 року. Реєстрація акціонерів, які прибудуть 
для участі в чергових загальних зборах ПрАТ «Український науково-
дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації», буде здійснюва-
тись за умови пред’явлення документу, що посвідчує особу (паспорт), 
представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно 
оформленої довіреності.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Затвердження звіту Генерального директора Товариства про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2016 році. 
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2016 році. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2016 році. 
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціо-
нери можуть ознайомитися у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.15 по 

17.00 годину за місцезнаходженням Товариства: 01042, м. Київ, вул. Чиго-
ріна, 18, 4 поверх, кімната № 414, а в день проведення Загальних зборів 
акціонерів – за місцем їх проведення. Особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Мулява Любов Антонівна. Теле-
фон для довідок: (044) 286-49-08.

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 23 732,2  23 099,6
Основні засоби 19458,6  19324,6
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 30,3  94,7
Сумарна дебіторська заборгованість 977,2 2433,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 623,8 592,3
Нерозподілений прибуток 3057,1  3057,1
Власний капітал 4298,5  4298,5
Статутний капітал 1000,00  1000,0
Довгострокові зобов'язання -  -
Поточні зобов'язання 19433,7  18801,1
Чистий прибуток (збиток) -  -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4000,0  4000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

17  17

наглядова рада товариства

генеральний директор 
прат «Український 
науково-дослідний інститут 
харчування, біотехнології та фармації» л.о. чумак

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСьКий наУКово-доСлІдний ІнСтитУт 
харчУвання, БІотехнологІї та фармацІї» 
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повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «дУнаЄ-
вецьКе пІдприЄмСтво «СІльгоСптехнІКа» (міс-
цезнаходження: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевчен-
ка, буд.115, код за ЄДРПОУ - 05519149), надалі - Товариство, повідомляє 
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товари-
ства (надалі – збори) 26 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 
хмельницька область, м. дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, в при-
міщенні актового залу. Реєстрація акціонерів (їх представників) для 
участі у зборах буде проводитись 26 квітня 2017 року з 11:00 до 11:50 за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику 
юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати 
також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та уста-
новчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадо-
вих осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 
20 квітня 2017 року. На голосування у зборах, згідно з порядком ден-
ним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступ-
ні питання: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря 
зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціоне-
рів. 3.Звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення осно-
вних напрямків діяльності на 2017 рік. 4.Звіт Наглядової ради Товариства 
про роботу за 2016 рік. 5.Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства 
про роботу за 2016 рік. 6.Затвердження річного звіту та балансу Това-
риства за 2016 рік. 7.Про затвердження порядку розподілу прибутку, 
строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення по-
рядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016  році. 
8.Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 9.Зміна назви Товари-
ства. 10.Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту 
Товариства у новій редакції. 11.Затвердження Положень про Загальні 
збори акціонерів, про Наглядову раду, про Генерального директора, про 
Ревізійну комісію Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в 
Товаристві. 12.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядо-
вої Ради Товариства. 13.Обрання Наглядової Ради Товариства. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 
Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради. 14.Про припинення повноважень 
Голови та членів правління. 15.Про обрання Генерального директора 
Товариства. 16.Про припинення повноважень Ревізійної комісії. 17.Об-
рання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 18.Про затвер-
дження значних правочинів, укладених Товариством у 2016 році та до 
дати проведення чергових загальних зборів за 2016 рік, попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом 2017 року.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у ро-
бочі дні з 09:00 до 15:00 за адресою: Хмельницька область, м. Дунаївці, 
вул. Шевченка, буд.115 на першому поверсі адміністративного приміщен-
ня (кабінет голови правління, а у день зборів – за місцем їх проведення). 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Член правління Товариства Попель Віктор Миколайович,  
тел. (03858) 31154, 33061. 
наглядова рада пат «дунаєвецьке підприємство «Сільгосптехніка»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКренерготранС»

надалі – Товариство, повідомляє про проведення Річних (черго-
вих) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квіт-
ня 2017 року о 14:00 за адресою: 49050, місто дніпропетровськ, 
вулиця володі дубініна, 8, каб. 206, з наступним порядком ден-
ним:

1.Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів 
лічильної комісії Товариства. 2. Розгляд звіту Виконавчого органу То-
вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Ревізора 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовір-
ності річного звіту Товариства за 2016 рік. 5.Затвердження річного 
фінансового звіту Товариства за 2016 рік. 6. Прийняття рішення про 
розподіл прибутку та/або покриття збитків Товариства.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 14 квітня 2017 р. 
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводи-
тись за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства 
20 квітня 2017 р. з 13:20 до 13:50. Для участі у загальних зборах акці-
онерів Товариства акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів 
Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних 
осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі статуту ак-
ціонера Товариства – юридичної особи, у якій визначені повноважен-
ня керівника, для інших представників – довіреність, видану для 
участі у загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з 
законодавством України).

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) мо-
жуть ознайомитись у робочі дні з 20 березня 2017 р. по 19 квітня 
2017  р. з 14.00 до 17.00 за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, 
вул.  Володі Дубініна, 8, каб. 206. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Клименко Руслан Юрійо-
вич. Тел. для довідок: (056) 371-05-83.

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

найменування показника
період

Звітний 
(2016 рік)

попередній 
(2015 рік)

Усього активів 120584 95660
Основні засоби 864 959
Запаси 95 113
Сумарна дебіторська заборгованість 111608 81700
Нерозподілений прибуток 59401 41887
Власний капітал 59664 42150
Статутний капітал 210 210
Довгострокові зобов’язання 229 302
Поточні зобов’язання 60691 53208
Чистий прибуток 17514 13657

голова правління прат «УКренерготранС»      в.в. мовчан

публічне акціонерне товариство «Каплинцівське»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05529308)

Місцезнаходження: с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область 
(далі за текстом – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
(далі за текстом – «Загальні збори»)

21 квітня 2017 року
за адресою: с. Каплинці, пирятинський район, полтавська область 

(адміністративне приміщення товариства, актова зала).
Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх пред-

ставників) для участі у Загальних зборах відбудеться 21 квітня 2017 року з 
14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

проект порядку денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.

4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій 

редакції
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів Наглядо-

вої ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

9. Попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

найменування показника період
звітний 2016р. попередній (2015р.)

Усього активів 112960 74670

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КаплинцІвСьКе»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«ШепетІвСьКий агроСпецпоСтач»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квіт-
ня 2017р. за адресою: хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.лінника,74, 
адмінкорпус.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем проведення 
зборів з 10 години до 10 години 45 хвилин 24 квітня 2017 року. Початок 
роботи зборів: об 11 годині 00 хвилин 24 квітня 2017 року. Учасники зборів 
повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акці-
онерів ще довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається на 24.00 годину 18 квітня 2017року.
проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на 

голосування):
1.Обрання персонального складу робочих органів загальних зборів.
2.Звіт директора товариства про результати діяльності товариства за 

2016рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2017 
році. 3. Звіт наглядової ради. 4.Висновки аудитора по звіту за 2016 рік. 
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту на-
глядової ради, висновків аудитора, затвердження річного звіту товариства 
та визначення порядку розподілу прибутку і збитків товариства. 6.Внесен-
ня змін до Статуту товариства. 7.Про обрання керівних органів товари-
ства. 8. Прийняття рішення про продаж частини рухомого і нерухомого 
майна.

З матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства (Адреса: 
ПрАТ  «Шепетівський Агроспецпостач» м.Шепетівка , вул.Лінника,74.) у 
робочі дні з 9.00 до 12.00 години. (Відповідальна особа - директор товари-
ства Павлюк П.Р.)Телефон для довідок: (03840) 5-13-90. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: agrosnab-sh.km.ua

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

найменування показника період 
звітний попере-

дній
Усього активів 242,1 227,7
Основні засоби 17,6 23,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32,5 37,8
Сумарна дебіторська заборгованість 4,8 4,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 177,3 150,8
Нерозподілений прибуток 4,5 2,4
Власний капітал 227,4 225,3
Статутний капітал 144,3 144,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 14,7 2,4
Чистий прибуток (збиток) 2,2 0,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 577000 577000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

директор  павлюк п.р.

Шановний акціонер!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУдматерІали»

(код за ЄДРПОУ 06959287)
(далі - Товариство)

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів Товариства
відбудуться 28 квітня 2017 року, початок о 10 год. 00 хв., за адресою: 
21100, м. вінниця, вул. данила нечая, б.55, 2 поверх, приймальня.

порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства. 2. Про обрання Голови та 

Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження Звіту Правління 
Товариства про підсумки діяльності за 2016 рік. 4. Затвердження Звіту На-
глядової ради Товариства за 2016 рік. 5. Затвердження Звіту Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження річної звітності Товариства 
за 2016 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та поряд-
ку виплати дивідендів за 2016 рік. 8. Про затвердження Статуту Товари-
ства в новій редакції. 9. Про затвердження Положень про Загальні збори 
Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Това-
риства, про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

проекти рішень до порядку денного:
1. Обрати Головою Лічильної комісії – Григорук Н.І., Членом комісії - 

Мороз О.Г. 2. Обрати Головою зборів Оздемір С.А., Секретарем зборів 
Мацієвську Л.В. 3. Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки 
діяльності за 2016 рік. 4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 
2016 рік. 5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
6.  Затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік. 7. В зв’язку зі збит-
ками дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. 8. За-
твердити Статут Товариства в новій редакції. 9. Затвердити Положення 
про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ви-
конавчий орган Товариства, про Ревізійну комісію Товариства в новій ре-
дакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  - http://www.kirpich-vin.com.ua.

Реєстрація акціонерів проводиться з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. у день 
та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціоне-
ри повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
уповноважені представники акціонерів - паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу та довіреність на представника акціонера, оформлену 
згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 21100, м. Він-
ниця, вул. Данила Нечая, б.55, 2 поверх, приймальня, кожного вівторка з 9 
год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова Правління Білоносов О.Ю.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 
Данила Нечая, б.55, 2 поверх, приймальня.

Довідки за тел.: (0432) 68-98-67.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» пере-

лік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 
24 годину 24.04.2017р.

Наглядова рада Товариства

Основні засоби 3057 4653
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5975 10616
Сумарна дебіторська заборгованість 93176 51068
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 62
Нерозподілений прибуток 56244 33515
Власний капітал 47484 68995
Статутний капітал 1721 1721
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 43965 27186
Чистий прибуток (збиток) 21511 24214
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6884000 6884000
Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

71 75

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 
kaplyntcivske.pat.ua

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифі-
кує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – 
також документи, що підтверджують повноваження представника на участь 
у Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, є 14 квітня 2017 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товари-
ства: с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область (адміністратив-
не приміщення Товариства) у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, 
обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, є директор Товариства – Голуб Сергій Ми-
хайлович.

Довідки за телефоном: (067)463-11-79.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«Завод маяК» 

(місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул.  Заліз-
нична, б.120) повідомляє :

27 квітня 2017 р. о 10.00 годині за адресою: харківська обл., м.Зміїв, 
вул. Залізнична, 120, актовий зал, відбудуться річні загальні збори акціо-
нерів з наступним порядком денним : 

1. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово – господарської 
діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. 
3. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 р.
4. Схвалення значних правочинів, що були вчинені з моменту проведен-

ня останніх загальних зборів.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством протягом року.
5.1. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

порядку денного розміщена на власному веб-сайті за адресою http://majak.ua
6. Внесення змін в Єдиний державний реєстр в частині переліку засно-

вників
основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника 

період 
звітний 

станом на 
31.12.16 р.

попередній 
станом на 
31.12.15 р.

Усього активів 35101 33118

Основні засоби 4432 5262
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 12594 9365
Сумарна дебіторська заборгованість 7585 5406
Грошові кошти та їх еквіваленти 10356 12967
Нерозподілений прибуток 31831 28488
Власний капітал 32957 29614
Статутний капітал 210 210
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1313 2640
Чистий прибуток (збиток) 3343 10026
Середньорічна кількість акцій (шт.) 210 210
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 134

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 21 квітня 2017 р.

Реєстрація акціонерів АТ «Маяк» буде проводитись 27 квітня 2017 р. з 
9.30 до 10.00 години за вказаною вище адресою.

Для реєстрації при собі мати документи, що посвідчують особу, пред-
ставникам акціонерів – доручення на право участі у загальних зборах, 
оформлене згідно з чинним законодавством України, та документ, що по-
свідчує особу.

Акціонери мають право ознайомитись з документами для прийняття рі-
шень по питанням порядку денного за вказаною вище адресою.

генеральний директор ат «маяк»

до уваги акціонерів 
приватного акціонерного товариства «еКопрод» 

місцезнаходження: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, 
м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В

код за ЄДРПОУ 23981928
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться:

20 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 85700, донецька 
обл., волноваський р-н, м. волноваха, вул. центральна, буд. 6 в, 

кім. 21
Час початку реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2017 року о 

13  год. 00  хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2017 року о 

13  год. 45 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 85700, Донецька обл., Волно-

васький р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, кім. 21.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах – станом на 24 год. 13.04.2017 р.
порядоК денний

1. Обрання голови, секретаря Зборів, лічильної комісії. Затвер-
дження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-
сування.

2. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про ре-
зультати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2017 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати 
діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. 

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за  
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх роз-
гляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-
вариства за 2016 рік.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких 
договорів.

Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: 85700, Донецька 
обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В (юри-
дичний відділ) в робочі дні з 900 до 1500, а в день проведення загаль-
них зборів – у місті їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. 
Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами 
щодо проведення Загальних зборів Товариства є головний юрискон-
сульт Товариства – Небера Вікторія Володимирівна. Телефон для до-
відок: (06244) 4-16-41.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті  
http://www.ecoprod.com.ua/

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший 
документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акці-
онера  – Довіреність, та документ, що посвідчує особу.
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис.грн.)

Найменування показника Період 
звітний

Період 
попередній

Усього активів 548245 409367
Основні засоби 170825 138499
Довгострокові фінансові інвестиції 2050 2216
Запаси 169533 107399
Сумарна дебіторська заборгованість 47361 39064
Грошові кошти та їх еквіваленти 1011 6705
Нерозподілений прибуток 398401 238575
Власний капітал 416022 275434
Статутний капітал 14489 14489
Довгострокові зобов’язання 89576 101579
Поточні зобов’язання 42647 32354
Чистий прибуток (збиток) 159826 98161
Середньорічна кількість акцій (шт.) 173 173
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)

748 786

генеральний директор  мельник Іван Іванович
 16.03.2017 року

приватне аКцІонерне товариСтво 
«еКопрод» 
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Наглядова Рада 

приватного аКцІонерного 
товариСтва «новомоСКовСьКий 

Завод мІнводи»
(місцезнаходження: 51281, Дніпропетровська обл.., Новомосков-

ський район, с.Знаменівка, вул.Жукова, 1А) цим повідомляє, що 
19  квітня 2017 року о 12 год.00 хвилин за адресою: 51281, дніпро-
петровська область, новомосковський район, с.Знаменівка, 
вул. жукова, 1а, каб. №2 відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів з наступним порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів;
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, 

визначення порядку виступів та голосування;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради за 2016 рік;
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генераль-

ного директора за 2016 рік;
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016рік; 
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства; 
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства 
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення 
уповноваженої особи на укладання договорів з членами Наглядової 
ради; 

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції;

Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем прове-
дення зборів з 11 год. 30 хвилин до 11 год.50 хвилин. Для реєстрації 
учасникам Зборів акціонерів необхідно мати паспорт. Уповноваже-
ним особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність на право участі та голосування на 
зборах акціонерів Товариства. З документами, необхідними для при-

йнятті рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайоми-
тись за місцезнаходження Товариства у приймальні виконавчого ди-
ректора в робочі дні з 8:00 год. До 17:00 год. Відповідальним за 
порядок ознайомлення з документами є секретар Єгорушкіна Лілія 
Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 17.04.2017р.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік 

(тис.грн.):

найменування показника
період

Звітний попере-
дній

Усього активів 79300 49464
Основні засоби 24364 24236
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 28357 18254
Сумарна дебіторська заборгованість 22907 5699
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 7
Нерозподілений прибуток -16301 -12266
Власний капітал -1720 2315
Статутний капітал 1016 1016
Довгострокові зобов’язання 28236 28236
Поточні зобов’язання 52784 18913
Чистий прибуток (збиток) -4035 243
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101576 101576
Кількість власних акцій, викуплених 
потягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

156 160

З повагою, генеральний директор 
чупрін андрій леонідович

15.03.2017р.

повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-Приватне акцiонерне товари-

ство «Страхова компанiя «Оранта-Життя»
2. Код за ЄДРПОУ-25635389
3. Місцезнаходження-04053, м. Київ, пров. Несторiвський, 7
4. Міжміський код, телефон та факс-0445202910, 0445202914
5. Електронна поштова адреса-orl@oranta-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації-www.oranta-life.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
-

II. текст повідомлення
У звязку iз затвердженням 14 березня 2017 року Загальними 

зборами акцiонерiв нової редакцiї Статуту емiтента, в якiй не пе-
редбачено такого органу управлiння як Правлiння, Загальнi збори 
акцiонерiв 14 березня 2017 року прийняли рiшення припинити по-
вноваження Єфiмова Максима Аркадiйовича, який займав посаду 
тимчосового виконувача обовязкiв Голови Правлiння упродовж 3 
останніх рокiв. Іншим рішенням Загальними зборами акцiонерiв 
14  березня 2017 року обрано Єфiмова Максима Аркадiйовича на 
посаду Директора безстроково. До цього часу Єфiмов М.А. обiймав 
посади начальника юридичного вiддiлу, заступника Голови 
Правлiння, тимчасового виконувача обовязкiв Голови Правлiння 
емiтента. 

У звязку iз лiквiдацiєю такого органу управлiння емiтента як Нагля-
дова рада, Загальними зборами акцiонерiв 14 березня 2017 року при-
йнято рiшення про припинення повноважень:

- Голови Наглядової ради Спiлки Олега Вiкторовича, який обiймав 
цю посаду 9 рокiв. 

- члена Наглядової ради Тимiнського Олександра Iвановича, який 
обiймав цю посаду 9 рокiв. 

- члена Наглядової ради Манєвського Владислава Валерiйовича, 
який обiймав цю посаду 7 рокiв. 

- члена Наглядової ради Пугачова Iгора Генрiховича, який обiймав 
цю посаду 7 рокiв.

Нiкого не призначено (не обрано) на посади членів Наглядової ради 
замiсть осіб, повноваження яких припинено.

У звязку iз лiквiдацiєю такого органу контролю емiтента як Ревiзiйна 
комiсiя, Загальними зборами акцiонерiв 14 березня 2017 року прийнято 
рiшення про припинення повноважень:

- Голови Ревiзiйної комiсiї Грищенка Валерiя Михайловича, який 
обiймав цю посаду 7 рокiв. 

- члена Ревiзiйної комiсiї Сафяннiкова Миколи Олександровича, 
який обіймав цю посаду 7 рокiв. 

- члена Ревiзiйної комiсiї Шоста Костянтина Миколайовича, який 
обiймав цю посаду 7 рокiв. 

- члена Ревiзiйної комiсiї Мандриченка Володимира Олександрови-
ча, який обiймав цю посаду 7 рокiв. 

Нiкого не призначено (не обрано) на посади членів Ревізійної комісії 
замiсть осіб, повноваження яких припинено.

У звязку iз лiквiдацiєю такого органу контролю емiтента як 
Ревiзiйна комiсiя, Загальними зборами акцiонерiв 14 березня 2017 
року прийнято рiшення про обрання Ревiзором Бабич Тамару Мико-
лаївну, яка 5 рокiв працює на посадi заступника головного бухгалте-
ра НАСК «Оранта». 

Усі зазначені в цьому повідомлені посадові особи не мають непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не надали згоди на 
розкриття своїх паспортних даних та не володіють акціями емітента.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. директор Єфiмов максим аркадiйович

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Страхова КомпанIя «оранта-життя»
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громадянин Соціалістичної республіки  в’єтнама то 
тІЄн тУан, ідентифікаційний номер 2589711936, місце про-
живання: м. Київ, вул. Мельникова, 7, кв. 54, повідомляє про свій 
намір придбати прості іменні акції ПуАТ «УКРАВТОРЕСУРС» (код 
ЄДРПОУ 00426526) в кількості 1 129 658 (один мільйон сто  
двадцять дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят вісім) штук, що  
складає 51%.

громадянка Соціалістичної республіки в’єтнам хоанг 
тхІ хІЄн, ідентифікаційний номер 2599114435, місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Мельникова, 7, кв. 54, повідомляє про свій 

намір придбати прості іменні акції ПуАТ «УКРАВТОРЕСУРС» (код 
ЄДРПОУ 00426526) в кількості 1 085 357 (один мільйон вісімде-
сят п’ять тисяч триста п’ятдесят сім) штук, що складає 49%.
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Шановний аКцІонер!
приватного акціонерного товариства 

«Страхова КомпанІя «пЗУ УКраїна СтрахУвання життя» 
(Код за ЄДРПОУ: 32456224)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 42
приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя 

«пЗУ УКраїна СтрахУвання життя» (надалі – Товариство) повідо-
мляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які від-
будуться 25 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. дегтярівська, 62, 
третій поверх, офісне приміщення прат «СК «пЗУ УКраїна СтрахУ-
вання життя», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 16.00 години до 16.30 години. По-
чаток зборів о 17.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах: 19 квітня 2017 року (станом на 24.00 ).

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК 

«ПЗУ Україна страхування життя» за 2016 рік за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

4. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК 

«ПЗУ Україна страхування життя» за 2016 рік за наслідками розгляду звіту 
та висновку Ревізора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

5. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК 
«ПЗУ Україна страхування життя» за 2016 рік за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

6. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя» за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ 
Україна страхування життя» за 2016 рік.

8. Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлен-

ня розміру винагороди Членів Наглядової ради Товариства які є представ-
никами акціонерів.

для участі в річних Загальних зборах при собі необхідно мати на-
ступні документи:

Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 
особу.

Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально. 

Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представника; 

довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи; ко-
пія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія довідки 
органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; витяг з 
Статуту щодо повноважень керівника юридичної особи, засвідчений керівником 

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «пЗУ УКраїна СтрахУвання життя»
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юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника 
юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи;

б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реє-
стру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридич-
ної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством 
країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консуль-
ській установі України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Укра-
їні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь 
Україна, не передбачено інше; паспорт або документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право озна-
йомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариств. Акціонери мо-
жуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та документами на тре-
тьому поверсі офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування 
життя» у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 62, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), 
а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх прове-
дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими документами є Генеральний директор – Збігнев Кшиштоф Шолига.

Проекти рішень річних Загальних зборів Товариства розміщені на влас-
ному веб-сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/about/docs/
resolutions.html.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загаль-
них зборів звертатись до Зубача Василя Леонідовича за тел/факс: (044) 
238-26-54 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)*

найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 650239 541836
Основні засоби 874 557
Довгострокові фінансові інвестиції 181084 34981
Запаси 1395 732
Сумарна дебіторська заборгованість 6442 6045
Грошові кошти та їх еквіваленти 23862 310470
Нерозподілений прибуток -27461 -51270
Власний капітал 88761 64072
Статутний капітал 32540 32540
Довгострокові зобов'язання 533262 456459
Поточні зобов'язання 28216 21305
Чистий прибуток (збиток) 24689 17607
Середньорічна кількість акцій (шт.) 187011 187011
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) 103 105
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відо-

мостях НКЦПФР № 53 від 20 березня 2017 року.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової Ради ....................... Пьотр Лещинський

Шановний аКцІонер!
приватного аКцІонерного товариСтва 

«Страхова КомпанІя «пЗУ УКраїна» 
(Код за ЄДРПОУ: 20782312)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40
приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя 

«пЗУ УКраїна» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою 
Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 25 квітня 2017 року 
за адресою: м. Київ, вул. дегтярівська, 62, третій поверх, офісне при-
міщення прат «СК «пЗУ УКраїна», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 1500 години до 1530 години. По-
чаток зборів о 1600 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах: 19 квітня 2017 року (станом на 2400 ).

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності  

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2016 рік за наслідками розгляду звіту Правління 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

4. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності  
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2016 рік за наслідками розгляду звіту та висно-
вку Ревізора ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

5. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності  
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2016 рік за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

6. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків  

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2016 рік.
8. Про погодження вчинення Товариством значного правочину (право-

чинів).
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлен-

ня розміру винагороди Членів Наглядової ради Товариства які є представ-
никами акціонерів.

для участі в річних Загальних зборах при собі необхідно мати на-
ступні документи:

Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 
особу.

Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально. 

Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представни-

ка; довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної 
особи; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; 
копія довідки органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена 
нотаріально; витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної осо-
би, засвідчений керівником юридичної особи; копія документу (протокол, 
наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою 
юридичної особи;

б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реє-
стру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юри-
дичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодав-
ством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у 
консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної дер-
жави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у 
яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт або документ, що 
посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариств. Акці-
онери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та документа-
ми на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» у 
великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, з 
10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день 
проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначени-
ми документами є Голова Правління Товариства.

Проекти рішень річних Загальних зборів Товариства розміщені на влас-
ному веб-сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/about/docs/
resolutions.html.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загаль-
них зборів звертатись до Зубача Василя Леонідовича за тел/факс: (044) 
238-26-54 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.

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

найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 1 218 359 917 821
Основні засоби 32 209 26 881
Довгострокові фінансові інвестиції 256 451 125 452
Запаси 4 767 3 500
Сумарна дебіторська заборгованість 211 911 120 811
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 327 170 648
Нерозподілений прибуток -250 492 -310 512
Власний капітал 238 795 157 305
Статутний капітал 19 407 17 954
Довгострокові зобов'язання 616 752 425 338
Поточні зобов'язання 362 812 335 178
Чистий прибуток (збиток) 59 860 52 471
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 917 295 1 795 367
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) 

648 562

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відо-
мостях НКЦПФР № 53 від 20 березня 2017 року.

Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової Ради .......................... Пьотр Лещинський
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публічне акціонерне товариство «І С К р а» (надалі – Товариство), 
код за ЄДРПОУ- 14005946, місцезнаходження - 42312, Сумська область, 
Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-А (зал засідань) повідо-
мляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 
року о 13:00 год. за адресою: 42312, Сумська область, Сумський р-н, 
с.Басiвка, вул.тесленко, буд.6-а (приміщення контори), кабінет №9 
(зал засідань). перелік питань проекту порядку денного: 1.Обрання 
лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та се-
кретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Затвердження регла-
менту загальних зборів акціонерів Товариства. 5.Звіт Генерального ди-
ректора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7.Звіт Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 9.Розподіл 
прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10.Припинення повноважень 
та відкликання Наглядової ради Товариства. 11.Припинення повнова-
жень та відкликання Ревізійної комісії Товариства. 12.Обрання Наглядо-
вої ради Товариства. 13.Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 
14.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визна-
чення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з ними. 15.Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься 20 квітня 2017 року з 12:00 год. 
до 12:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам 
загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представни-
кам  – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відпо-
відно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 квітня 2017 р. 
З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноваже-
ні особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-А 
(приміщення контори), каб. №4, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 

08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загаль-
них зборів – за місцем їх проведення за адресою: 42312, Сумська об-
ласть, Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-А (приміщення конто-
ри), кабінет №9 (зал засідань).Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Лубе-
нець Олексій Васильович. Телефони для довідок: 099-496-99-74,  
0542-69-26-80. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного http://14005946.smida.gov.ua/.основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 124098 350128
Основні засоби 41586 35056
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9580 6272
Сумарна дебіторська заборгованість 3143 5101
Грошові кошти та їх еквіваленти 141 180
Нерозподілений прибуток -40707 -36002
Власний капітал 57104 28650
Статутний капітал 17748 1296
Довгострокові зобов'язання 0 19470
Поточні зобов'язання 107701 338010
Чистий прибуток (збиток) -6410 -44106
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1296080 1296080
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) 

138 150

наглядова рада

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«І С К р а» 
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приватне аКцІонерне товариСтво «дрУжБа», 
код едрпоУ 05414746 що знаходиться за адресою: Україна, одеська об-
ласть, тарутинський р-н, с. нове тарутине, повідомляє про проведення 
щочергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11-00 годині  
«21» квітня 2017 року за адресою: Україна, одеська область, тарутин-
ський район, село нове тарутине, вул. радянська , буд.47, в приміщенні 
будинку культури.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 9-00 до 
10-45 години у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
загальних зборах акціонерів «14» квітня 2017 року.

порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2016 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2016 рік.
6. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в пе-

ріод між зборами акціонерів.
7. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
8. Про відкликання та обрання Голови та членів ревізійної комісії Това-

риства.
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціо-

нерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують 
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково 
до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних 
Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денно-
му, акціонери мають право ознайомитись за адресою: Україна, Одеська 
область, Тарутинський р-н, с. Нове Тарутине, в робочі дні тижня з 10 до 17 
години. Контактна особа з приводу надання інформації та документів з 
вищезазначеного питання: в.о. голови правління Попов С.І., телефон: 
(04847) 79210.

Довідки можна отримати за телефоном(04847) 79210.
основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 

2016 рік

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 66618 44027
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1161 546
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 15939 9458
Сумарна дебіторська заборгованість 42588 31277
Грошові кошти та їх еквіваленти 4938 712
Власний капітал 50888 38486
Статутний капітал 875 875
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 45790 33388
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 87 100
Поточні зобов'язання і забезпечення 15643 5441
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

3,54 5,01

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

3,54 5,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3498980 3498980

повідомлення опубліковано в _____№___ від _______2017року.
в.о. голова правління  попов С.І.
прат «дрУжБа» 

приватне аКцІонерне товариСтво «пере-
мога», код едрпоУ 00855380, що знаходиться за адресою: одесь-
ка область, тарутинський р-н, с. перемога, повідомляє про проведення 
щочергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11-00 годині 
«24» квітня 2017 року за адресою: Україна, одеська область, тарутин-
ський район, село перемога, вул..радянська, 1 в приміщенні адміні-
стративної будівлі товариства.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 9-00 до 
10-45 години у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
загальних зборах акціонерів, «18» квітня 2017 року.

 порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2016 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2016рік.
6. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в пе-

ріод між зборами акціонерів.
7. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
8. Про відкликання та обрання Голови та членів ревізійної комісії Това-

риства.
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціо-

нерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують 
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково 
до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних 
Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, 
акціонери мають право ознайомитись за адресою: Україна, одеська область, 
тарутинський р-н, с. перемога, вул..радянська, 1, в робочі дні тижня з 10 до 
17 години. Контактна особа з приводу надання інформації та документів з ви-
щезазначеного питання: Волконогло І.М., телефон: (04847) 5-62-34..

Довідки можна отримати за телефоном: (04847) 5-62-34.
основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 

2016 рік
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 60947 60052
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3118 2502
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 10130 7890
Сумарна дебіторська заборгованість 46697 49462
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 51
Власний капітал 54225 41571
Статутний капітал 2557 2557
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 51668 39014
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 6722 18481
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

1,24 2,33

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

1,24 2,33

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10226092 10226092

повідомлення опубліковано в ______ №____ від _________17р.
голова правління  волконогло І.м.
прат «перемога» 

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво "Страхова 
КомпанIя "пЗУ УКраїна 
СтрахУвання життя"

2. Код за ЄДРПОУ 32456224
3. Місцезнаходження 04053, Київ, Сiчових Стрiльцiв 42
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 238-62-38 (044) 581-04-55

5. Електронна поштова адреса mail@pzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.pzu.com.ua/about/finance/
personal-information.html 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 

страхування життя» (Протокол вiд 16.03.2017 року) Пьотра Лещинського об-
рано Головою Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя». 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн 
визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя». Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. По-
садовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

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 Шолига Збiгнев Кшиштоф
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.03.2017
(дата)



№53, 20 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

113

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «наУКово-
доСлІдний І КонСтрУКторСьКо-технологІчний 
ІнСтитУт емальованого хІмІчного оБлад-

нання І нових технологІй Колан»
(місцезнаходження: 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153) повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
20 квітня 2017 року о 13.00 годині

за адресою: 36002, м. полтава, вул. фрунзе, 153, к. 94. Реєстрація 
акціонерів (їх представників) буде проводитись у день та за місцем 

проведення річних загальних зборів з 11.00 до 12.45.
проект порядку денного:

1. Обрання голови і членів лічильної комісії, секретаря річних загаль-
них зборів, затвердження регламенту та порядку проведення річних за-
гальних зборів. 

2. Звіт генерального директора про результати діяльності товариства в 
2016 році та основні напрями діяльності товариства на 2017 рік. Затвер-
дження звіту.

3. Звіт наглядової ради про роботу в 2016 році. Затвердження звіту.
4. Звіт та висновок ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту та 

висновку.
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2016 рік та поряд-

ку покриття збитку.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис.грн.) за мСфЗ

найменування показника
період

звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 7876 9175
Основні засоби 2491 2799
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4547 5087
Сумарна дебіторська заборгованість 506 887
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 64
Нерозподілений прибуток 74 459
Власний капітал 4621 5006
Статутний капітал 3175 3175
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3255 4169
Чистий прибуток (збиток) - 266 - 436
Середньорічна кількість акцій (шт.) 634975 634975
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 167 182

Для участі у річних загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність 
на право участі та голосування на річних загальних зборах, посвідчену відпо-
відно до вимог законодавства України. Ознайомлення з матеріалами з питань 
порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м.Полтава, вул.Фрун-
зе, 153, к.1. Особа, відповідальна за ознайомлення – Перець О.В., секретар 
наглядової ради. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах – 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину). 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: www.kolan.ua. 
Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43. наглядова рада пат «ндІ Колан»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "Страхова 
КомпанIя "пЗУ УКраїна"

2. Код за ЄДРПОУ 20782312
3. Місцезнаходження 04053, Київ, Сiчових Стрiльцiв 40
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 238-62-38 (044) 581-04-55

5. Електронна поштова адреса mail@pzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.pzu.com.ua/about/finance/
personal-information.html 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Украї-

на» (Протокол вiд 16.03.2017 року) Пьотра Лещинського обрано Головою 
Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом 
ПрАТ  СК «ПЗУ Україна». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

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 Матусяк Яцек Адрiан
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.03.2017
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«радІоКомпанІя «гала» 

(далі – Товариство)
Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 91, оф. 5.

1. Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 20 квітня 2017 р. 
о  – 10:00 годині, за адресою - м. Київ, вул. омеляновича-павленка,  4/6, 
11 поверх.

2. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 9:00 до 9:59 год.
3. Дата складання переліку акціонерів для надсилання акціонерам 

письмових повідомлень про проведення зборів - 15 березня 2017 року.
4. Порядок денний зборів (перелік питань, що вносяться на голосуван-

ня акціонерів Товариства):
4.1. Про обрання лічильної комісії.
4.2. Про обрання голови загальних зборів.
4.3. Про обрання секретаря загальних зборів.
4.4. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, 

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.5. Про розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2016 

рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.6. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік, при-

йняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4.8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
4.9. Про затвердження нової редакції Редакційного статуту 

Товариства.
4.10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних 

правочинів.
5.Інформація з проектами рішень щодо кожного питання порядку ден-

ного на сайті http://krainafm.com.ua/.
6.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовленими до 

загальних зборів: акціонери можуть особисто ознайомитися з матеріала-
ми у робочі дні, щоденно з 9:00 години до 18:00 години, за адресою:  
м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 91, оф. 5. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний ди-
ректор Болховецький Б.М.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн):

найменування показника
період

звіт-
ний попередній

Усього активів 2919 2370
Основні засоби 537 129
Довгострокові фінансові інвестиції 0 4
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 510 519
Грошові кошти та їх еквіваленти 419 20
Нерозподілений прибуток -15831 -17113
Власний капітал -15653 -16935
Статутний капітал 178 178
Довгострокові зобов’язання 16029 17155
Поточні зобов’язання 2543 2150
Чистий прибуток (збиток) 1282 -6248
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 19
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приватне аКцІонерне товариСтво «монтаж-
легмаШ», код за ЄДРПОУ 01401126, місцезнаходження: 02121 Украї-
на, м. Київ, вул. Автопаркова,5 (надалі - Товариство) повідомляє, що черго-
ві загальні збори акціонерів Товариства (надалі –Збори) відбудуться 
21  квітня 2017 року о 12:30 год. за адресою: м. Київ, вул. автопарко-
ва,  5, кімната 1.

реєстрація учасників Зборів відбудеться 21 квітня 2017 року  
з 11.15 год. до 12.15 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  - 14 квітня 2017 року станом на 24 годину.

проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання Лічильної комісії. 
2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання..
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7.Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. 
8.Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 
9.Обрання членів Наглядової ради.
10.Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, обрання 

особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради.

11.Припинення повноважень Ревізора. 
12.Обрання Ревізора
13.Затвердження умов договору з Ревізором.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів.
15.Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дня про-

ведення Зборів акціонери Товариства та/або їх представники можуть озна-
йомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, в робочий час за 

адресою: м. Київ, вул. Автопаркова, 5, кімната № 1, а також в день прове-
дення Зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є го-
ловний бухгалтер Грищенко Лілія Миколаївна.

Довідки за телефоном: (044) 492-03-12.
Для участі у Зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати до-

кумент, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів 
(фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у 
Зборах, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  - montazhlegmash.diametr.com.ua.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2016

попере-
дній 2015

Усього активів 25947,6 27161,1
Основні засоби 2253,3 2331,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5068,8 5973,6
Сумарна дебіторська заборгованість 18622,9 18838,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 17,6
Нерозподілений прибуток 225,0 845,8
власний капітал 22268,8 22348,2
Статутний капітал 21192,0 21192,0
Довгострокові зобов’язання 550,4 1547,3
Поточні зобов’язання 3129,2 3278,1
Чистий прибуток (збиток) (61,5) 541,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21192047 21192047
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 7

наглядова рада товариства 

«публічне акціонерне товариство «Кіровоградолія»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)

Місцезнаходження: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград
(далі за текстом – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
(далі за текстом – «Загальні збори»)

21 квітня 2017 року
за адресою: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград (приміщення актового 

залу), 
Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх пред-

ставників) для участі у Загальних зборах відбудеться 
21 квітня 2017 року з 14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведен-

ня Загальних зборів.
проект порядку денного: 

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій 

редакції
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів Наглядо-

вої ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

9. Попереднє схвалення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 

найменування показника
період

звітний 
2016р.

попередній 
(2015р.)

Усього активів 390563 348634
Основні засоби 203885 146829

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 9232 8059
Сумарна дебіторська заборгованість 176736 192629
Грошові кошти та їх еквіваленти 711 1117
Нерозподілений прибуток 41104 8326
Власний капітал 168121 172689
Статутний капітал 105527 105527
Довгострокові зобов’язання 86742 76565
Поточні зобов’язання 6379 1142
Чистий прибуток (збиток) 28216 15808
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5276353 5276353
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

344 344

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: http://
kirovogradoliya.pat.ua/

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що іденти-
фікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера 
– також документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, є 14 квітня 2017 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товари-
ства: вул. Урожайна, буд. 30 (адміністративна будівля), м. Кіровоград у ро-
бочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), 
а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
є директор Товариства – Солнцев Микола Миколайович.

Довідки за телефоном: (0522) 390128.»
директор пат «Кіровоградолія»  м.м. Солнцев

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КІровоградолІя»
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Шановний акціонере!

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво по га-
ЗопоСтачаннЮ та гаЗифІКацІї «ЗБараж-
гаЗ» (далі  –Товариство),місце знаходження Товариства: тернопіль-
ська область м.  Збараж, вул. лесі Українки 14, повідомляє , про 
проведення річних загальних зборів акціонерів ,які відбудуться 24 квітня 
2017 року о 10.00 годині за місцем знаходження товариства в кімната №9 
(світлиця). Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 
9.00 год. до 9.45  год. 24 квітня 2017 р. за місцем проведення .

Перелік акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах буде 
складатись станом на 24 год. 18 квітня 2017 року.

порядок денний
загальних зборів акціонерів пат «Збаражгаз»

які відбудуться 24 квітня 2017 року.
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
4.Звіт Голови Правління ПАТ «Збаражгаз» про результати фінансово-

господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
5. Звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
8. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році та плановий розподіл прибутку Товариства на 2017 
рік.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-
ства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується, підписання дого-
ворів з членами Наглядової ради. 

13.Про припинення Товариства шляхом ліквідації та затвердження рі-
шення про ліквідацію Товариства.

14. Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквідаційну комі-
сію»

15. Створення ліквідаційної комісії та обрання Голови та членів ліквіда-
ційної комісії. 

16. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товари-
ства.

17. Встановлення строку для подання претензій кредиторів.
18.Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Това-

риства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
основні показники фінансово-господарської діяльності акціонерно-

го товариства (тис. грн.)
найменування показників період

звітний попередній
Усього активів 822 736
Основні засоби (залишкова вартість) 98 123
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 21 25
Сумарна дебіторська заборгованість 699 586
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Нерозподілений прибуток (збиток) -2260 -2255
Власний капітал - -
Статутний капітал 8 8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3072 2981
Чистий прибуток (збиток) -5 -62
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1522 1522
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)

3 3

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представни-
кам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодав-
ством.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного особисто та письмовою зая-
вою у робочі дні з 9.00 години до 12.00 години кожного понеділка за міс-
цезнаходженням Товариства , у кабінеті № 7, звертатись до Гринюх Г.Б.

 Додаток 44 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 5 глави 4 розділу II)

річна інформація емітента цінних паперів

пат «промиСлово – вироБниче 
пІдприЄмСтво «КривБаСвиБУхпром» 

за 2016 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1.Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжмісь-
кий код та телефон 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Промислово – виробниче підприємство 
«Кривбасвибухпром», код ЄДРПОУ 00190934, 
місцезнаходження Україна, Дніпропетровська 
область, Металургійний район, поштовий індекс 
50005, місто Кривий Ріг, вулиця Каховська, 
будинок 40,
міжміський код та телефон (056) – 404-20-05

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

16.03.2017

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

http://kvvp.com.ua/?q=fininfo
дата розміщення 17.03.2017 р.

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора- фі-
зичної особи – під-
приємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська аудиторська служба», код за 
ЄДРПОУ 21198495

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо 
емітент – акціонерне 
товариство)

Загальнi збори в 2016 роцi не вiдбулись

6.Інформація про 
дивіденди

За результатами 2014, 2015 та 2016 років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось, 
дивiденди не нараховувались

II. основні показники фінансово – господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 286659 276997
Основні засоби (за залишковою вартістю) 99431 107359
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19264 25829
Сумарна дебіторська заборгованість 80497 94997
Грошові кошти та їх еквіваленти 87330 48654
Власний капітал 243039 220118
Статутний капітал 97022 97022
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

135373 106687

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

26988 24499

Поточні зобов'язання і забезпечення 16632 32380
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.28617 0.42235

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

0.28617 0.42235

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

97022000 97022000

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

голова правління  монаков валентин федорович
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«плодовод» 

(код за ЄДРПОУ 00412333)
місцезнаходження: 64809, Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Са-

дове , вул. Леніна, 63 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 11:00 год. за адресою: 64809, харків-
ська обл., Близнюківський р-н, с. Садове , вул. леніна, 63 актова зала

реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 10:30 до 10:50 год 

проеКт порядКУ денного (перелІК питань, Що виноСятьСя 
на голоСУвання):

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звітів.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звітів.
8. Затвердження річних звітів та балансів, розподіл прибутку за 2016 рік. 
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання Ревізора Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. 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.

14. Обрання Ревізора Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів - -

Основні засоби 40,7 54,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 32,1 23,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 0,8
Нерозподілений прибуток -889,7 -813,6
Власний капітал - -
Статутний капітал 45,0 45,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 195 307,8
Чистий прибуток (збиток) -76,1 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 64809, Харків-
ська обл., Близнюківський р-н, с. Садове , вул. Леніна, 63 актова зала з 
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Лебедєв В.Ю. Доку-
менти надаються акціонеру товариства або його представнику для озна-
йомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учас-
нику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього 
письмового запиту. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів — доручення, оформле-
не згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
http://plodovod.nr-avers.com.ua/ 

телефон для довідок: (057) 759-18-19 
наглядова рада прат «плодовод»

(код за ЄДРПОУ 21212812, місцезнаходження: 61106, м. Харків, 
вул. Плиткова, 12

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-
будуться «28» квітня 2017 р. о 12.00 за адресою: м. харків, вул. плитко-
ва, 12, 3-й поверх, кімн № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 11.00 до 11.45 за адресою 
проведення загальних зборів.

проеКт порядКУ денного  
(перелІК питань, Що виноСятьСя на голоСУвання):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку товариства 
за 2016 рік.

9. Затвердження розміру, порядку та строків виплати дивідендів за під-
сумками роботи ПрАТ «Будметал» у 2016 році.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1134 1123
Основні засоби 904 904
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10 8
Сумарна дебіторська заборгованість 53 131
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Нерозподілений прибуток 0 -410
Власний капітал 0 76

Статутний капітал 486 486
Довгострокові зобов’язання 989 989
Поточні зобов’язання 61 58
Чистий прибуток (збиток) 8 -115
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1942578 1942578
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) 3 3

Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, буде 
складено станом на 24 годину 24 квітня 2017 року. 

До дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для підготовки до Загальних зборів за 
адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 12, 3-й поверх, кімн № 1, у робочі дні з 9-00 
до 17-00. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів при-
ймаються у письмовій формі не пізніш як за 20 днів до дня їх проведення. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:
-Фізичним особам — документ, що посвідчує особу;
-Юридичним особам — документ, що підтверджує повноваження пред-

ставника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах 
(належним чином оформлена довіреність), або якщо представник акціоне-
ра має право представляти інтереси акціонера без довіреності — статут 
юридичної особи, документ про призначення на посаду особи, яка має пра-
во представляти акціонера без довіреності (оригінали або належним чином 
засвідчені копії).

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товари-
ством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
http://budmetal.nr-avers.com.ua/

телефон для довідок: (0572)93-71-60.
наглядова рада прат «Будметал» 

приватне аКцІонерне товариСтво «БУдметал» 
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Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Сад України» (місцезнаходження: 24714, Вiнницька обл., Піщан-
ський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1; код ЄДРПОУ 00414316) від-
будуться 27 квітня 2017 року о 13.00 год. за адресою: 24714, 
вiнницька обл., піщанський р-н, с. дмитрашківка, вул. Садова, 1, в 
адміністративному приміщенні товариства, кабінет №4. Реєстрація 
акціонерів та їх представників з 12:30 до 12:50 год. за місцем проведення 
загальних зборів на підставі документів, що посвідчують особу. Особам, 
які представляють повноваження акціонерів — мати документ, оформле-
ний відповідно до чинного законодавства України. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах —  
21 квітня 2017 року. Перелік питань, що виносяться на голосування, 
згідно з порядком денним: 1.Обрання членів лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «Сад України» (далі — Товариство), прийняття 
рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку про-
ведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 р.та перспективи діяльності на 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директо-
ра. 4. Звіт Ревізора за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків Ревізора.5. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. 7. Перерозподіл прибутку 
від фінансово-господарської діяльності за 2016 р. Про порядок планово-
го розподілу прибутків за 2017 рік. Про порядок виплати дивідендів за 
результатами роботи в 2016 р. 8.Прийняття рішення про припинення по-
вноважень голови та членів Наглядової ради. 9.Прийняття рішення про 
припинення повноважень Ревізора Товариства. 10.Обрання членів На-
глядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових дого-
ворів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової 
ради. 11.Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договору з Ревізором Товариства. 

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку 

денного, під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2017 року, в 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезна-
ходження товариства: Вiнницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, 
вул. Садова, 1, кабінет «бухгалтерія». Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний 
бухгалтер Піддубний О.П. Тел. для довідок: (04349) 2-11-03. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за 
адресою: http://sad-ukraine.com.ua. 

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

найменування показника період
За 2016 рік За 2015 рік

Усього активів
Основні засоби 3075 2917
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2913 2455
Сумарна дебіторська заборгованість 967 874
Грошові кошти та їх еквіваленти 1694 942
Нерозподілений прибуток 9490 7043
Власний капітал 14697 12250
Статутний капітал 804 804
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 106 188
Чистий прибуток (збиток) 2157 3011
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32116568 32116568
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)

58 59

наглядова рада прат «Сад України» 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні: 

Генеральний директор ПрАТ «Сад України» Колісник В.К. 15.03.2017 р. 

приватне аКцІонерне товариСтво «Сад УКраїни»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ КБ "Центр" 
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 03039 м. Київ проспект Науки, 54б
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38044-393-74-00 +38044-393-74-06

5. Електронна поштова 
адреса

ovidyapina@bankcenter.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Рішенням акціонера №01 ПАТ «КБ 

«Центр» 15.03.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
Рішення акціонера №01 ПАТ КБ «Центр» 15.03.2017 р. Посадова особа Мір 
Джаваді Мохаммад Реза , яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-

кетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 25.04.2016.

Рішення про призначення прийнято Рішення Акціонера № 01 ПАТ КБ 
«Центр» від 15.03.2017 р. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі Рішення Акціонера № 01 ПАТ КБ «Центр» від 15.03.2017 Посадова 
особа Бурлака Денис Анатоліович (паспорт: серія КЕ номер 743771 вида-
ний 12.08.1997 р. Ленінським РВУМВС України в Одеський обл), призна-
чена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: до 14.03.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Директор ТОВ « МАКС ЛЕД» с 01.07.2016; менеджер 
ФОП Федосеіва О.С; Директор ЦОГ СК «ТЕКОМ». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій.

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 Климович І.Л.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.16
(дата)

пат КБ “центр”

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БАНК ФАМIЛЬНИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ-20042839
3. Місцезнаходження-03039, Київ, пр-т Голосiївський, б.26а

4. Міжміський код, телефон та факс-0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса-bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.fbank.com.ua
7. Вид особливої інформації-Прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
-

II. текст повідомлення
Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПАТ «Банк Фамiльний» (про-

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«БанК фамIльний»
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токол №16/17 вiд 15.03.2017) прийнято рiшення про розмiщення додатко-
вих простих акцiй банку номiнальною вартiстю 80 000 000 грн., кiлькiсть 
простих акцiй 8000000000, форма iснування акцiй бездокументарна, спосiб 
розмiщення акцiй - приватний.

Розмiр збiльшення статутного капiталу банку шляхом додаткового ви-
пуску акцiй 80 000 000 грн.. Номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн., цiна 
розмiщення акцiї 0,01 грн..Ринкова вартiсть акцiї визначена суб'єктом 
оцiночної дiяльностi «Азов Експерт» (сертифiкат фонду Держмайна України 
№1034/16 вiд 23.12.2016).

Сума цiнних паперiв, що розмiщується складає 40,00% вiд розмiру ста-
тутного капiталу емiтента.

Iнвестори в акцiї банку, що розмiщуються, отримують права вiдповiдно 
до чинного законодавства України.

Спосiб оплати акцiй - грошовi кошти. 
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiї, планується направити 

для здiйснення статутної дiяльностi, а саме купiвлю державних цiнних 
паперiв.

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 Долженко Ольга Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.03.2017

(дата)

Шановний акціонер!
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво вироБниче 

оБ’Єднання «автотранСпортниК» 
(надалі – «товариство»)

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

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-
рах: 21 квітня 2017 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2017 року о 12-00 
годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, Київська 
область, м. фастів, вул. транспортна, 2, кімната 25.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, м. Фастів, 
вул. Транспортна, 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 14 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 06 березня 

2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюле-
теня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
за 2016 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
за 2016 рік.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів Товариства.
12. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів При-

ватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Наглядову 
раду Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Реві-
зійну комісію Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», 
«Про Правління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», 
Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства 

«Автотранспортник».
16. Про виконання обов’язків раніше обраними членами органів управління 

Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 2016 
рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 15424 9930
Основні засоби 5816 6085
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3786 2359
Сумарна дебіторська заборгованість 1988 1272
Грошові кошти та їх еквіваленти 3834 214
Нерозподілений прибуток 291 35
Власний капітал 3002 3002
Статутний капітал 2307 2307
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 12728 6821
Чистий прибуток (збиток) 245 29
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)

30 36

адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного - http://rem-baza.com.ua.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, напра-
вивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська область, м. Фастів, 
вул. Транспортна, 2, кімната №25 кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 го-
дини, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день 
проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства.

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (04565) 6-66-04.
Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 14 квітня 2017р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування 
рахунку в цінних паперах.

наглядова рада пат во «автотранспортник»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво «КатІон»
2. Код за ЄДРПОУ: 05470288
3. Місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Міжміський код, телефон та факс : (0382) 67-16-05
5. Електронна поштова адреса: metropol@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : http://patkation.km.ua 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням річних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 

15.03.2017р. (протокол №25): 
1) попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів 

щодо купівлі нерухомого майна граничною сукупною вартістю 1 500 000 грн.; 
термін дії згоди - протягом одного року з дати прийняття рішення; вчинення 
значних правочинів, на які надана згода, здійснювати за рішенням наглядо-
вої ради товариства. Правочини вчинятимуться з метою отримання при-
бутку для покращення фінансового стану товариства. Загальна кількість 
голосуючих акцій товариства: 24171775; кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі в загальних зборах: 23634175; кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 23634175; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає;

2) надана згода, тобто схвалено значний правочин, укладений з порушен-
ням порядку прийняття рішення про його вчинення - нотаріально посвідчений 
договір купівлі-продажу 1/20 частини будівлі корпусу 1-А та їдальні на суму  
64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 січня 2017 року між ТОВ «Хмельниць-
кий завод Катіон» (продавець) та ПАТ «Катіон» (покупець). Договір зареєстро-
ваний в реєстрі за № 84. Правочини вчинено за рішенням наглядової ради з 
метою отримання прибутку для покращення фінансового стану товариства. 
Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 24171775; кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах: 23634175; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 23634175; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає.

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор І.Є. Кросса 16.03.2017р.

прат «реманент» (місцезнаходження: 76003, м. Івано-
Франківськ, вул.  Ушинського, 1) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2017 року об 11.00 за 
адресою: м. Івано-франківськ, вул. Ушинського, 1

Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день проведення збо-
рів з 10.00 до 10.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 18.04.2017р.

порядок денний:
1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної 

комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізора.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016рік.
4. Про обрання Наглядової ради.
5. Про обрання ревізора товариства.
6. Про порядок розподілу прибутку та виплату дивідендів за 2016 рік.
Акціонери товариства можуть ознайомитись з матеріалами, 

пов’язаними з вирішенням питань, віднесених до порядку денного зборів, 
за місцезнаходженням товариства. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства 
Сабат Н.М. Довідки за телефонами : (0342) 50-71-18.

Для участі у зборах необхідно мати документ, який засвідчує особу, а 
для представників акціонерів – довіреність на право участі та голосування 
на зборах.

оСновнІ поКаЗниКи 
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

найменування показника період
2016р. 2015р.

Усього активів 2084,8 2116,6
Основні засоби 1971,3 1978,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10,8 11,4
Сумарна дебіторська заборгованість 59,7 108,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 43,0 18,4
Нерозподілений прибуток 1817,6 1292,0
Власний капітал 1986,7 1461,1
Статутний капітал 169,1 169,1
Довгострокові зобов’язання 60,0 635,0
Поточні зобов’язання 38,1 20,5
Чистий прибуток (збиток) 599,5 246,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 169116 169116
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 6

Код за ЄдрпоУ 00132003(27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, 
вул. Комсомольська, 36), 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 26 квітня 2017 року о 12-00 за адресою: 

27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, в 
приміщенні адміністративного корпусу пат «Світловодський завод 
«Спецзалізобетон», третій поверх, актова зала.Реєстрація акціонерів та їх 
представників проводиться в день проведення зборів з: 11-00 до 11-45 год. на 
підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необ-
хідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно 
з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2017 року. 

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Світ-

ловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків 
Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2016рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції 

Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження 

умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання 
уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання упо-
вноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово — господарської діяльності за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітній Попередній
Усього активів 36376 36971
Основні засоби 26862 28816
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 7959 6069
Сумарна дебіторська заборгованість 1525 2159
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 2
Нерозподілений прибуток -412 -412
Власний капітал
Статутний капітал 38 38
Довгострокові зобов’язання 5531 5531
Поточні зобов’язання 19740 20335
Чистий прибуток (збиток) - 123
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10722 10722
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 114 106
Адреса власного веб-сайту ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобе-

тон», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного: www.speczalizobeton.pat.
uaАкціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до За-
гальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 27500, Кірово-
градська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, ПАТ «Світловод-

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «СвІтловодСьКий Завод «СпецЗалІЗоБетон»
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ський завод «Спецзалізобетон», кабінет Голови Правління, а у день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення.Відповідальна 
особа — Голова Правління Халинбаджах В.І.Телефон для довідок: 
(05236) 2-16-32.

Наглядова рада ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» 

_______ В.І. Халинбаджах
(найменування посади) (підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 

17.03.2017 р

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ F.C.І. 71
2. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 32
3. ПАТ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «МЕРИДІАН» 19
4. ПРАТ АВТОБАЗА «ЧЕРНІГІВВОДБУД» 20
5. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16361 37
6. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТП 16329 39
7. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 102
8. ПРАТ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 86
9. ПРАТ АГРОФІРМА «ГЮНІВСЬКА» 103
10. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 34
11. ПРАТ АГРОШЛЯХБУД 22
12. ПАТ АКБ «АРКАДА» 16
13. ПАТ АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ 100
14. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 56
15. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 55
16. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 106
17. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 91
18. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 92
19. ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 21
20. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 117
21. ПРАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 75
22. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 25
23. ПРАТ БІАРС 61
24. ПРАТ БІЛЬШІВЦІ-РИБА 25
25. ПАТ БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 31
26. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ АТП - 17449 103
27. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 89
28. ПАТ БОРЩІВГАЗ 80
29. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 28 18
30. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7 67
31. ПРАТ БУДМАТЕРІАЛИ 83
32. ПРАТ БУДМЕТАЛ 116
33. ПРАТ БУДМОНТАЖ 88
34. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ДОГОВІРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АСОЦІАЦІЯ «ПІВДЕННА» 99
35. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АВТОТРАНСПОРТНИК» 118
36. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 108
37. ПРАТ ВІКТОРІЙСЬКЕ ХПП 28
38. ПРАТ ВІКТОРІЯ 53
39. ПРАТ ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА 14
40. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 24
41. ПРАТ ГАЛСПЕЦБУД 55
42. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРИГАНТИНА» 96
43. ПАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК 91
44. ПРАТ ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 91
45. ПРАТ ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006 55
46. ПАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 43
47. ПРАТ ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА 98
48. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ 95
49. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 42
50. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 16
51. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 62
52. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 9
53. ПРАТ ДРУЖБА 112
54. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 27
55. ПАТ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 23
56. ПРАТ ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ 70
57. ПРАТ ДУНАЄВЕЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 69
58. ПАТ ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІЛЬГОСПТЕХНІКА» 82
59. ПРАТ ЕКОПРОД 84
60. ПРАТ ЕЛАКС 19
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
61. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 24
62. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 40
63. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ 71
64. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 55
65. ПАТ ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 29
66. ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 39
67. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 37
68. ПАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАШИН 107
69. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 65
70. ПРАТ ЗАВОД МАЯК 84
71. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 79
72. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329 23
73. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ 12
74. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ 69
75. ПРАТ ЙОСИПІВСЬКЕ 47
76. ПРАТ ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 22
77. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ГАЛИЧИНА» 50
78. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 80
79. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 57
80. ПРАТ ІРОКС 77
81. ПАТ ІСКРА 111
82. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 82
83. ПАТ КАТІОН 56
84. ПАТ КАТІОН 119
85. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 87
86. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 87
87. ПРАТ КЕРАМІКА 9
88. ПРАТ КИЇВСОЦБУД 52
89. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ 30
90. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 114
91. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЦЕНТР» 117
92. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 47
93. ПРАТ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 74
94. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ МЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 46
95. ПАТ КРЕДИТ ОПТІМА БАНК 48
96. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 60
97. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 108
98. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 74
99. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 38
100. ПАТ КРИСТАЛБАНК 5
101. ПРАТ ЛАДИЖИНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 105
102. ПРАТ ЛАН 42
103. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ 31
104. ПАТ ЛЕГМАШ 27
105. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 17
106. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 17
107. ЗАТ ЛЬВІВСЬКЕ СКЛО 11
108. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ 50
109. ПАТ МАКСТРОЙ 100
110. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 44
111. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА 8
112. ПРАТ МЕДТЕХНІКА-СЕРВІС 96
113. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 104
114. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 63
115. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «РЕФМА» 89
116. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 111
117. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 104
118. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 94
119. ПАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 10
120. ПРАТ МЕХБУД 48
121. ПАТ МИКОЛАЇВБУДТРАНС 101
122. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 99
123. ПРАТ МИРОНІВСЬКЕ ХПП 64
124. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» 4
125. ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ 114
126. ПРАТ МОНТАЖ-СЕРВІС 89
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127. ПАТ МУЛІТ 7
128. ПРАТ НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОАВТОМАТ» 95
129. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» 98
130. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО 

ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН
113

131. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 6
132. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 93
133. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬНОЗАВОД 5
134. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 85
135. ПРАТ НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 54
136. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЯ «ЛАДА» 41
137. ПРАТ НОЛЬГА 102
138. ПРАТ ОБРІЙ 8
139. ПРАТ ОБРІЙ 10
140. ПРАТ ОМЕГА 107
141. ПРАТ ОСКІЛ 92
142. ПРАТ ОХОЧЕ 44
143. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 88
144. ПРАТ ПАЛІТРА 78
145. ПАТ ПАРК-АВТО 44
146. ПРАТ ПВБКІ 45
147. ПРАТ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» 78
148. ПРАТ ПЕРЕМОГА 112
149. ПАТ ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РТП 40
150. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ 63
151. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 64
152. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 86
153. ПАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 14
154. ПАТ ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ 79
155. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 61
156. ПРАТ ПЛОДОВОД 116
157. ПАТ ПМК-4 49
158. ПАТ  ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗБАРАЖГАЗ» 115
159. ПАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 75
160. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО КОЛОРМЕТ 28
161. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

МАШИНОБУДУВАННЯ
45

162. ПАТ ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» 115
163. АТ ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 26
164. ПАТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД» 66
165. ПРАТ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 65
166. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА» 113
167. ПРАТ РАЙАГРОБУД 94
168. ПАТ РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 98
169. ПРАТ РАЙПОБУТКОМБІНАТ 49
170. ПРАТ РЕМАНЕНТ 119
171. ПАТ РЕМБУД 43
172. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1 93
173. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50 95
174. ПРАТ РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС 57
175. ПРАТ РЕЧОВИЙ РИНОК 90
176. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 90
177. ПРАТ РММ 46
178. ВАТ РОЖИЩЕНСЬКЕ РТП 73
179. ПРАТ САД УКРАЇНА 117
180. ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 68
181. ПАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 13
182. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» 119
183. ПРАТ СК АЕЛІТА 33
184. ПРАТ СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 35
185. ПРАТ СК АСКО-МЕДСЕРВІС 35
186. ПРАТ СК БЛАКИТНИЙ ПОЛІС 33
187. ПРАТ СК УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС 36
188. ПРАТ СК ФОРТЕ 34
189. ПАТ СКАЛАТСЬКА ФАБРИКА «ЛОТОС» 11
190. ПАТ СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» 88
191. ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 77
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192. ПАТ СОНЯЧНЕ 5
193. ПРАТ СОЮЗ-В 104
194. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №34 «ОДЕСБУД» 109
195. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №34 «ОДЕСБУД» 109
196. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 53
197. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-ЖИТТЯ» 85
198. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ» 105
199. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ» 66
200. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 54
201. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕРС 32
202. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЗУ УКРАЇНА 110
203. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЗУ УКРАЇНА 113
204. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 109
205. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 112
206. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЛАНЕТА СТРАХУВАННЯ 36
207. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 51
208. ПАТ СУМБУД 76
209. ПРАТ СЯЙВО 72
210. ПАТ ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ 97
211. ПАТ ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ 97
212. ПАТ ТЕХІНМАШ 60
213. ПРАТ ТИСА 86
214. ТО ТІЄН ТУАН 90
215. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА» 103
216. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 106
217. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 30
218. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА 51
219. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 57
220. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО 72
221. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 106
222. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ 81
223. ПРАТ УКРЕНЕРГОМОНТАЖ 52
224. ПРАТ УКРЕНЕРГОТРАНС 82
225. ПАТ УКРСИББАНК 16
226. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 7
227. ПАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 68
228. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ 87
229. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ 67
230. ПРАТ УПСК 20
231. ПАТ ФАКТОР-КРЕДИТ «ФЕНІКС» 101
232. ПРАТ ФІРМА «МЕБЛІ» 96
233. ПРАТ ФІРМА АДВ 11
234. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 43
235. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА» 38
236. ПРАТ ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ 96
237. ПАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 59
238. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 96
239. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 41
240. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 42
241. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 43
242. ПАТ ХЕРСОНБУДТРАНС 86
243. ХОАНГ ТХІ ХІЄН 90
244. ПРАТ ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ–ЗВ’ЯЗОК 26
245. ПАТ ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ 76
246. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 18
247. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 70
248. ЗАТ ЦЕНТРОЕНЕРГОКОЛЬОРМЕТ 11
249. ПАТ ЦЮРУПИНСЬК-АВТОТРАНС 94
250. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 81
251. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 62
252. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 83
253. ПАТ ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 12
254. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 58
255. ПРАТ ЯНТАРЬ 15
256. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 59
257. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 73

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53, 20 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

124

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17053
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
17.03.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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