
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ра фондового ринку, що відбулося 16 березня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про затвердження Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішен-
ня

2. Щодо погодження проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 11 листопада 1996 року № 1364»

прийнято рішення
без зауважень

3. Щодо призначення довірених осіб (Стецика А. С., Масляк В. Н.), яким передається право 
брати участь у голосуванні (ТОВ «КУА «ІС-ХОЛДИНГ»)

прийнято рішен-
ня

4. Щодо реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного товари-
ства «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних 
технологій, що пропонуються для приватного розміщення

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

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р  
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ПАТ «ДТЕК Павлоградвугіл-
ля», код за ЄДРПОУ: 00178353, 51400, Дніпропетров-
ська  обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76, на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії «С» у зв’язку з 
погашенням, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
Пат «дтеК Павлоградвугілля» серії «С». Свідоцтво 

про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «ДТЕК Павлоград-
вугілля» серії «С» від 14.12.2007р. №986/2/07 видане 
09.08.2016р. Національною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 33-КФ-С-о 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 управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 4) п. 4 глави 5 розділу ІІІ Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, наданих тов «лд-ПеРСПеКтива», код за 
ЄДРПОУ: 35624120, зупинено обіг акцій ТОВ «ЛД-
ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 35624120) – розпоря-
дження № 4-КФ-Зо-о від 15 березня 2017 року.
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Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

«17» березня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, у формі Витягу від 07.03.2017 року 
№1002285959, про внесення 23.02.2017 запису про дер-
жавну реєстрацію припинення на підставі судового рішен-
ня про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду Харківської 
області, 16.02.2017, 5023/3127/12, та інформації, наданої 
Східним ТУ Комісії листом від 01.03.17р. №10/1/04/633 
(вх.№6345 від 06.03.2017р.), скасовано реєстрацію випуску 
акцій ват «лозівський завод залізобетонних конструк-
цій» (код за ЄДРПОУ – 05505399). Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ВАТ «Лозівський завод залізобетонних 
конструкцій» (код за ЄДРПОУ – 05505399) від 10.12.1998 
року №1162/20/1/98, видане Харківським Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження №111-КФ-С-а 
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 управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 
01.03.2017 року №1002258545 про внесення 06.10.2016 
року запису про припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд Львів-
ської області та інформації Державного реєстратора юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління 
державної реєстрації Львівської міської ради, отриманої у 
вигляді повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи від 06.10.2016 року б/н  
(вх. № 10893 від 05.12.2016 року), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій тов «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» серії а. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій  
ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» від 

15.06.2005 року №107/2/05, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №34-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 управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 
01.03.2017 року №1002258545 про внесення 06.10.2016 
року запису про припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд Львів-
ської області та інформації Державного реєстратора юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління 
державної реєстрації Львівської міської ради, отриманої у 
вигляді повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи від 06.10.2016 року б/н (вх. 
№  10893 від 05.12.2016 року), скасовано реєстрацію випус-
ку облігацій тов «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» серії в. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» від 
15.06.2005 року №108/2/05, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 35-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 управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 
01.03.2017 року №1002258545 про внесення 06.10.2016 
року запису про припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд Львів-
ської області та інформації Державного реєстратора юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління 
державної реєстрації Львівської міської ради, отриманої у 
вигляді повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи від 06.10.2016 року б/н (вх. 
№  10893 від 05.12.2016 року), скасовано реєстрацію випус-
ку облігацій тов «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» серії С. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
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ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» від 
15.06.2005 року №109/2/05, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 36-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 управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 
01.03.2017 року №1002258545 про внесення 06.10.2016 
року запису про припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд Львів-
ської області та інформації Державного реєстратора юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління 
державної реєстрації Львівської міської ради, отриманої у 
вигляді повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи від 06.10.2016 року б/н (вх. 
№  10893 від 05.12.2016 року), скасовано реєстрацію випус-
ку облігацій тов «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» серії D. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» від 
15.06.2005 року №110/2/05, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 37-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 управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 
01.03.2017 року №1002258545 про внесення 06.10.2016 
року запису про припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд Львів-
ської області та інформації Державного реєстратора юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління 
державної реєстрації Львівської міської ради, отриманої у 
вигляді повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи від 06.10.2016 року б/н (вх.  
№ 10893 від 05.12.2016 року), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій тов «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» 

серії E. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Ін-
вестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» від 15.06.2005 року 
№111/2/05, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 38-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 управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 
01.03.2017 року №1002258545 про внесення 06.10.2016 
року запису про припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд Львів-
ської області та інформації Державного реєстратора юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління 
державної реєстрації Львівської міської ради, отриманої у 
вигляді повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи від 06.10.2016 року б/н  
(вх. № 10893 від 05.12.2016 року), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій тов «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» серії F. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» від 
15.06.2005 року №112/2/05, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №39-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 управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 01.03.2017 року №1002258545 
про внесення 06.10.2016 року запису про припинення  
ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» (ідентифі-
каційний код юридичної особи: 30478733) за рішенням 
суду у зв’язку з визнанням його банкрутом, 06.09.2016, 
5015/1762/12, Господарський суд Львівської області та ін-
формації Державного реєстратора юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації 
Львівської міської ради, отриманої у вигляді повідомлен-
ня про проведення державної реєстрації припинення юри-
дичної особи від 06.10.2016 року б/н (вх. № 10893 від 
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05.12.2016 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест» серії G. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Інвес-
тиційна Компанія «Комфорт-Інвест» від 15.06.2005 року 
№113/2/05, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 40-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 управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 01.03.2017 року 
№1002258545 про внесення 06.10.2016 року запису про 
припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 30478733) 
за рішенням суду у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд Львівської 
області та інформації Державного реєстратора юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців Управління дер-
жавної реєстрації Львівської міської ради, отриманої у 
вигляді повідомлення про проведення державної реє-
страції припинення юридичної особи від 06.10.2016 року 
б/н (вх. № 10893 від 05.12.2016 року), скасовано реє-
страцію випуску облігацій тов «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» серії H. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» від 15.06.2005 року №114/2/05, видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 41-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 управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 01.03.2017 року 
№1002258545 про внесення 06.10.2016 року запису про 
припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд 
Львівської області та інформації Державного реєстрато-

ра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управ-
ління державної реєстрації Львівської міської ради, отри-
маної у вигляді повідомлення про проведення державної 
реєстрації припинення юридичної особи від 
06.10.2016  року б/н (вх. № 10893 від 05.12.2016 року), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «Інвести-
ційна Компанія «Комфорт-Інвест» серії I. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Інвестиційна 
Компанія «Комфорт-Інвест» від 15.06.2005 року 
№115/2/05, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  42-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 управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 01.03.2017 року 
№1002258545 про внесення 06.10.2016 року запису про 
припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд 
Львівської області та інформації Державного реєстрато-
ра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управ-
ління державної реєстрації Львівської міської ради, отри-
маної у вигляді повідомлення про проведення державної 
реєстрації припинення юридичної особи від 06.10.2016 
року б/н (вх. № 10893 від 05.12.2016 року), скасовано ре-
єстрацію випуску облігацій тов «Інвестиційна Компа-
нія «Комфорт-Інвест» серії J. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ТОВ «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» від 15.06.2005 року №116/2/05, вида-
не Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 43-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 управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 01.03.2017 року 
№1002258545 про внесення 06.10.2016 року запису про 
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припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд 
Львівської області та інформації Державного реєстрато-
ра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управ-
ління державної реєстрації Львівської міської ради, отри-
маної у вигляді повідомлення про проведення державної 
реєстрації припинення юридичної особи від 06.10.2016 
року б/н (вх. № 10893 від 05.12.2016 року), скасовано ре-
єстрацію випуску облігацій тов «Інвестиційна Компа-
нія «Комфорт-Інвест» серії K. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ТОВ «Інвестиційна Компанія 
«Комфорт-Інвест» від 20.01.2006 року №11/2/06, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 44-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 управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 01.03.2017 року 
№1002258545 про внесення 06.10.2016 року запису про 
припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд 
Львівської області та інформації Державного реєстрато-
ра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управ-
ління державної реєстрації Львівської міської ради, отри-
маної у вигляді повідомлення про проведення державної 
реєстрації припинення юридичної особи від 06.10.2016 
року б/н (вх. № 10893 від 05.12.2016 року), скасовано ре-
єстрацію випуску облігацій тов «Інвестиційна Компа-
нія «Комфорт-Інвест» серії L. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» від 20.01.2006 року №12/2/06, видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №45-КФ-Со від 15 березня 
2016 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, на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до відомостей з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань у формі Витягу від 01.03.2017 року 
№1002258545 про внесення 06.10.2016 року запису про 
припинення ТОВ «Інвестиційна Компанія «Комфорт-
Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30478733) за рішенням суду у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 06.09.2016, 5015/1762/12, Господарський суд 
Львівської області та інформації Державного реєстрато-
ра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управ-
ління державної реєстрації Львівської міської ради, отри-
маної у вигляді повідомлення про проведення державної 
реєстрації припинення юридичної особи від 
06.10.2016  року б/н (вх. № 10893 від 05.12.2016 року), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «Інвести-
ційна Компанія «Комфорт-Інвест» серії M. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Інвестиційна 
Компанія «Комфорт-Інвест» від 20.01.2006 року 
№13/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№46-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 управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 4 глави 1 розді-
лу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ДП 
«Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал», код за ЄДРПОУ: 
32568603, місцезнаходження: 18016, Черкаська область, 
м. Черкаси, вул. Паризької Комуни, 65А, на скасування 
реєстрації випуску облігацій серії В у зв’язку з достроко-
вим погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випус-
ку облігацій дП «Інтергал-Буд» тов «Фірма «Інтергал» 
серії в. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій  
ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» серії В від 
26.05.2016 року №61/2/2016, видане 03.08.2016 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 32-КФ-С-о від  
15 березня 2017 року.

16.03.2017 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 роботу
Південно-Українського територіального 

управління НКЦПФР
за I половину березня 2017 року

Південно-Українським територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

за I половину березня 2017 року у відношенні юридичних 
осіб складено 2 (два) акта про правопорушення на ринку 
цінних паперів, з яких:

1 - за порушення законодавства про цінні папери, нор-
мативних актів НКЦПФР у відношенні ПрАТ «Весна.

1 - за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі 
інформації та/або розміщення недостовірної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у 
відношенні ПрАТ «Весна.

За період з 01 по 15 березня 2017 року розглянуто 
1 (одну) справу про правопорушення на ринку цінних 
паперів та винесено 1 (одну) фінансову санкцію у роз-
мірі 510 грн. 

За вказаний період територіальним управлінням, згід-
но наданих документів, здійснено заміну свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменуван-
ня ПрАТ «Новокаховський комбінат хлібопродуктів», а 
також відмовлено у заміні свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій у зв’язку зі зміною найменування ПАТ «Бур-
гунське».

Крім того, територіальним управлінням розглянуто та 
надано відповідь на 5 (п’ять) звернень фізичних осіб 
щодо ПАТ «Пересувна механізована колона 140» та 
ПрАТ «Ті Ел Сі Сервіс».

Також, розглянуто та надано відповідь на 4 (чотири) 
звернення арбітражного керуючого щодо володіння цін-
ними паперами юридичними особами, на 10  (десять) 
звернень державного реєстратора відносно реєстрації 
випуску цінних паперів товариств, що припиняють свою 
діяльність шляхом ліквідації, а також на 11 (одинадцять) 
звернень прокуратури Одеської області щодо володіння 
цінними паперами фізичними особами.

За період з 01 по 15 березня року до територіального 
управління надійшло 8 (вісім) платіжних доручень про 
сплату штрафних санкцій у добровільному порядку до Дер-
жавного бюджету України юридичними особами на суму 36 
550 (тридцять шість тисяч п’ятсот п’ятдесят) гривень.

Одночасно у звітному періоді працівником територі-
ального управління прийнято участь у 2 (двох) судових 
засіданнях.

06 березня 2017 року начальник управляння прийняв 
участь в апаратній нараді Одеської обласної державної 
адміністрації.

Крім того, 09 березня 2017 року начальник управляння 
приймав участь в покладанні вінків та квітів біля 
пам’ятника Т.Г. Шевченку в Центральному парку культу-
ри та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, з нагоди 203-ї річниці 
від дня народження Великого Кобзаря.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

до уваги акціонерів
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «Ком-

ПаНІя ЗІ СтРаХУваННя Життя «БРоКБІЗНеС»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3
Наглядова рада повідомляє, що 20 квітня 2017 року відбудуться черго-

ві (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 
(кім. № 420). Початок зборів о 14 год. 00 хв. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2017 року 
(станом на 24.00).

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

(Правління) за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2016 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. 
8. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати. 
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
10. Про внесення змін до статуту Товариства.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори.
12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.
13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління).
14. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.
15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
16. Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Това-

риства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії. (Рішення приймається шля-

хом кумулятивного голосування).
18. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії та визначення уповноваженої особи для підписання 
контрактів з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
(2015р.)

Звітний 
(2016р.)

Усього активів 25967 25602
Нематеріальні активи 191 139

Основні засоби 81 48
Інвестиційна нерухомість - -
Довгострокові фінансові інвестиції 21859 21502
Відстрочені податкові активи - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

- -

Запаси 65 64
Сумарна дебіторська заборгованість 145 116
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 3423 3560
Частка перестраховика у страхових резервах 203 173
Статутний капітал 20000 20000
Нерозподілений прибуток (збиток) (667) (1371)
Власний капітал 22680 21976
Довгострокові зобов'язання 2883 3214
Поточні зобов'язання 404 412
Чистий прибуток (збиток) (2281) (704)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200000 200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб) 7 6

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 20 квітня 2017 р. з 
13.00 до 13.50 за місцем проведення Загальних зборів.

Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного 
розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://bbs-life.
com.ua/korporativna-informatsiya/ 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, 
вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час - з 09.00 
до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових 
(річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити 
Члена Наглядової ради Окару Івана Валерійовича.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних 
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).
Наглядова рада Страхової компанії «БРоКБІЗНеС-Життя» 
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до УваГи аКЦІоНеРІв 
ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва

«КиЇвСІлЬелеКтРо» 
(м. Київ, вул. л. толстого, 55 а)

Чергові загальні збори Товариства відбудуться 20 квітня 2017 року за 
адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3 адмінкорпус, другий поверх, акто-
вий зал. Початок роботи Загальних зборів об 11.00, реєстрація акціонерів 
та їх представників з 9.00 до 10.30 в день за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного
1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на загальних зборах акціонерів
2. Обрання лічильної комісії загальних зборі, встановлення строку її по-

вноваження та затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами 

роботи в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2016 році та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяль-

ності дочірніх підприємств Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підпри-

ємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік.

7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товари-
ства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2016 рік та встанов-
лення нормативів прибутків ДП на кінець 2017 р для забезпечення виплати 
дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника)

8. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його до-
чірніх підприємств на 2017 рік.

9. Зміна типу та найменування Товариства. 
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на під-
писання нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств шля-
хом викладення їх у новій редакції та призначення особи, уповноваженої 
на підписання нової редакції Статутів дочірніх підприємств Товариства.

12. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства. 
13. Дострокове припинення повноважень Голови, заступника голови та 

членів Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов 

цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами 
Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства під-
писати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та чле-
нами Наглядової ради.

15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-
вариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з 
дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства 
або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.

16. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік та затвердження розміру 
дивідендів за 2016 рік.

17. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2016 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 13 квітня 2017 року.
Акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з 
20 березня 2017 року (понеділок-четвер, з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 15-00) 
в приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Л. Толстого, 55-А, к.13 та 
в день проведення зборів за вказаною в повідомлені про скликання зборів 
адресою. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор Іванчук В.І.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства  
http://kievselelektro.pat.ua . Пропозиції акціонерів або їх уповноважених пред-
ставників щодо питань, внесених до проекту порядку денного зборів подаються 
безпосередньо до організаційної комісії з підготовки та проведення зборів, яка 
працює за адресою Товариства, або надсилаються рекомендованим листом на 
адресу Товариства. Пропозиції вважаються прийнятими, якщо вони відповіда-
ють вимогам, встановленим законом та Статутом Товариства та подані або 
отримані поштою у строк до 30 березня 2017 року включно, а щодо кандидатів 
до Наглядової ради, лічильної комісії зборів – до 12 квітня 2017 року включно. 
Для ознайомлення з документами та участі у зборах необхідно мати при собі: 
документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним 
чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

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

Найменування показника Період (рік)
звітний 
(2016)

попередній 
(2015)

Усього активів 142114 162234
Основні засоби 31140 26792
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16645 22273
Сумарна дебіторська заборгованість 59551 95809
Грошові кошти та їх еквіваленти 34744 17307
Нерозподілений прибуток 67802 60352
Власний капітал 96466 89072
Статутний капітал 8750 8 750
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 45648 73162
Чистий прибуток (збиток) 11227 3609
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 000 000 25 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 427 483

Телефон для довідок: (044) 2843400

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Київміськголовпостач» 

(надалі – «товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

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

рах: 18 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 18 квітня 2017 року о 12-00 

годині.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 

вул.  олеся Гончара, 57-б, 4 –й поверх, офіс №1-1.
Місцезнаходження Товариства: 03115, Україна, м. Київ, вул. Святошин-

ська, 3.
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 11 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 07 березня 

2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюле-
теня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів 18 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 Товари-

ства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

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

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
13. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Директора Товариства», Кодексу корпоративного управлін-
ня Товариства.

14. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Київміськголовпостач», «Про Наглядову 
раду Приватного акціонерного товариства «Київміськголовпостач», «Про 
Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київміськголовпос-
тач», «Про Директора Приватного акціонерного товариства «Київміськго-
ловпостач», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного 
товариства «Київміськголовпостач».

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КиЇвмІСЬКГоловПоСтач» 
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15. Про виконання обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комі-
сії Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

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

17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. 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.

19. Про прийняття рішення про попереднє схвалення Товариством зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної су-
купної вартості таких правочинів та надання повноважень директору на укла-
дення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та документів 
на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 2016 
рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 23635 26128
Основні засоби 11 389
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 14924 13690
Сумарна дебіторська заборгованість 8697 11927
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 122
Нерозподілений прибуток 2994 2472
Власний капітал 4417 3895
Статутний капітал 1423 1423

Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 19218 22233
Чистий прибуток (збиток) 528 (150)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5692295 5692295
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 5

адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного - www.kggsnab.kiev.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, на-
правивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, 
вул.  Святошинська, 3, приміщення 1 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 проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - Директор.

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (пас-

порт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (044) 278-81-25, 278-84-20.

Наглядова Рада

ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «теРмІНал»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ» (надалі 

ПрАТ  «ТЕРМІНАЛ», або Товариство) повідомляє Вас, що 22 квітня 
2017  року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. одеса, вул. чорномор-
ського козацтва, 72, офіс 403 (4-й поверх), відбудуться загальні збори 
акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 22 квітня 2017 року з 9.30 год. до 10.00 год. за адресою: Украї-
на, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, офіс 403 (4-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
18.04.2017 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 21 квітня 2017 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, 72, 8-й поверх, ПрАТ «ТЕРМІНАЛ» з понеділка по п’ятницю, з 
10.00 год. до 15.00 год. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами збо-
рів особа – Головний бухгалтер Котовець Людмила Олександрівна.

22 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http://32271584.smida.gov.ua.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рі-
шення про припинення її повноважень.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками ро-

боти в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

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

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «теРмІНал» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 114 647,3 88 671,0
Основні засоби 381,9 403,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 15,6 10,9
Сумарна дебіторська заборгованість 114 194,3 88 183,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,5 30,2
Нерозподілений прибуток -251 483,3 -222 579,7
Власний капітал -249 902,4 -220 998,8
Статутний капітал 2 115,0 2 115,0
Довгострокові зобов'язання - - 
Поточні зобов'язання 364 549,7 309 669,8
Чистий прибуток (збиток) -28 903,6 -85 739,3
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)

4 4

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
Голова Правління  Ю. З. абгадж
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ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ГеоПолІС»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛІС» (надалі 

ПрАТ  «ГЕОПОЛІС», або Товариство) повідомляє Вас, що 22 квітня 
2017 року о 9.00 годині за адресою: Україна, м. одеса, вул. чорномор-
ського козацтва, 72, офіс 403 (4-й поверх), відбудуться загальні збори 
акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 22 квітня 2017 року з 8.30 год. до 9.00 год. за адресою: Україна, 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, офіс 403 (4-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на  
24.00 год. 18.04.2017 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 21 квітня 2017 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, 72, 8-й поверх, ПрАТ «ГЕОПОЛІС» з понеділка по п’ятницю, з 
10.00 год. до 15.00 год. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами збо-
рів особа – Головний бухгалтер Котовець Людмила Олександрівна.

22 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 

Інтернет за адресою http://32093866.smida.gov.ua.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

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

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками ро-

боти в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «ГеоПолІС» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 33 067,8 8 721,8
Основні засоби 25 412,7 1 070,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 368,5 349,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,5 31,0
Нерозподілений прибуток -20 817,9 -19 620,0
Власний капітал 13 500,8 -10 080,0
Статутний капітал 9 540,0 9 540,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 19 567,0 18 801,8
Чистий прибуток (збиток) -1 197,9 -596,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 945 945
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

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
директор  т. Є. магдесян

(надалі також – Товариство), що знаходиться за адресою: 49023, м. Дні-
про, вулиця Комінтерну, будинок 7 (код за ЄДРПОУ 05393062), повідомляє, 
що річні загальні збори Товариства відбудуться 21 квітня 2017 року о 
13.00 в Будинку культури ПАТ «Комінмет» за адресою: м. дніпро, про-
спект мануйлівський, буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах буде здійснюватися 21 квітня 2017 року з 12.00 до 12.45 за місцем 
проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 14 квітня 2017 року, станом на 24 годину. Для реєстра-
ції акціонерам Товариства – фізичним особам (акціонерам, представникам 
акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (пас-
порт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що 
посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – 
документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юри-
дичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіре-
ності, для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно 
питань проекту порядку денного та надати письмові пропозиції у робочі дні 
з 9.00 год. до 15.00 год. (перерва з 11.30 до 12.00) за адресою: 49023, м. 
Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 7 (колишня вул. Комінтерну), 1-й поверх, 
відділ по роботі з акціонерами, а в день проведення річних загальних збо-
рів – за місцем їх проведення. Телефон для довідок: (056) 787-92-06, кон-
тактна особа – Філіпова Лариса Іванівна. Крім того, за цією ж адресою акці-
онери товариства можуть у письмовій формі внести пропозиції щодо 
проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.kominmet.com.ua.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та 
голови лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, порядку проведення голосування на річ-
них загальних зборах. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків 
діяльності на 2017 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2016 рік. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2016 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про 
фінансові результати Товариства за 2016 рік). 

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 

8. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 
2016 року Виконавчим органом Товариства. 

9. Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погоджен-
ням з Наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2017 році. 

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, затвер-
дження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. 

11. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Товариства, 
затвердження Принципів корпоративного управління Товариства у но-
вій редакції. 

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства.

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

муться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «дНІПРоПетРовСЬКий металУРГІйНий Завод ІмеНІ КомІНтеРНУ»
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «ПоПелЮХСЬКе ХлІБоПРиймалЬ-

Не ПІдПРиЄмСтво» 
(надалі також – товариство)

(код ЄДРПОУ 00953253)
Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Това-

риства №23-02/17 від 23.02.2017 року, було прийнято рішення про скликан-
ня річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Попелюхське хлібоприймальне підприємство» (Код ЄДРПОУ 00953253, 
місцезнаходження: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, 
площа Гагаріна, буд. 1) (далі також – Збори, Загальні збори), які відбудуть-
ся 20 квітня 2017 року об 11.00 год. за адресою: 24733, вінницька обл., 
Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа Гагаріна, буд. 1, актова зала.

Pеєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеть-
ся 20 квітня 2017 року за місцем проведення Зборів. Час проведення реє-
страції: початок – о 10 год. 15 хв., закінчення – о 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного Зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря 

Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, 

порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.
3. Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів 

Товариства.
4. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2016 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового 

звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ. Про 

прийняття рішення щодо зміни найменування Публічного акціонерного то-
вариства «Попелюхське хлібоприймальне підприємство» на Приватне ак-
ціонерне товариство «Попелюхське хлібоприймальне підприємство».

10. Про внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною типу та наймену-
вання Товариства, та затвердження нової редакції Статуту Приватного ак-
ціонерного товариства «Попелюхське хлібоприймальне підприємство».

11. Про визначення Уповноважених осіб на підписання нової редакції 
Статуту.

12. Про визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо 
державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною типу та найменування То-
вариства, та нової редакції Статуту.

13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, пов'язаних 
зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новій 
редакції.

14. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Публіч-
ного акціонерного товариства «Попелюхське хлібоприймальне підприєм-
ство».

15. Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного това-
риства «Попелюхське хлібоприймальне підприємство».

16. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Публічного 
акціонерного товариства «Попелюхське хлібоприймальне підприємство».

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного това-
риства «Попелюхське хлібоприймальне підприємство».

18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комі-
сії Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-
правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних пра-
вочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, 
заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що ста-
новлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і 
більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких 
правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких право-
чинів.

Для участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та 
належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-
акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на 
участь у Зборах.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
- http:\\popeluhi.vioil.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів, 
акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 12.00 
години за адресою: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, 
площа Гагаріна, буд. 1, кабінет інспектора відділу кадрів. В день проведен-
ня Зборів 20 квітня 2017 року з 9.00 до 10.00 години. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Голда Альфред Васильович, тел. (04349) 2-53-42. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*

Найменування показника
Період

Звітний 
2016р.

Попере-
дній 2015р.

Усього активів 125175 105611
Основні засоби 112725 95942
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 911 649
Сумарна дебіторська заборгованість 9766 7134
Грошові кошти та їхні еквіваленти 104 191
Нерозподілений прибуток 32720 32558
Власний капітал 124560 105317
Статутний капітал 3344 3344
Довгострокові зобов'язання 242 161
Поточні зобов'язання 373 133
Чистий прибуток (збиток) 162 3221
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13376248 13376248
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)

46 45

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління _____________ домерат Євгеній Іванович 

основні показники фінансово-господарської діяльності Пат «Комін-
мет» (тис. грн.) 

Найменування показника 
період 

звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 711 940 1 114 622
Основні засоби 11 529 112 116
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 30 226 166
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

708 817 861 216

Грошові кошти та їх еквіваленти 42 1 190
Нерозподілений прибуток -185 621 -141 886
Власний капітал -65 689 -5 414

Статутний капітал 117 863 117 863
Довгострокові зобов'язання 70 896 248 876
Поточні зобов'язання 706 733 871 160
Чистий прибуток (збиток) -60 273 197 527
Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

471 451 424 471 451 424

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 997
Наглядова рада Пат «Комінмет» 

10.03.2017 року

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ШаНовНий аКЦІоНеР
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«одеСЬКий КоНЬячНий Завод»!
(Місцезнаходження Товариства: Україна, 65005, Одеська область, 

м.  Одеса, вул. Мельницька, 13
Код за ЄДРПОУ: 00412056)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗА-
ВОД» (надалі – «товариство») повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів (надалі – «Загальні Збори»), що відбудуться 23 квітня 2017 
року о 12.00 год. за адресою: Україна, 65005, одеська область, м. одеса, 
вул. мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів» , номер залу: б/н.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 23 квітня 2017 року з 11.00 
години до 11.45 години за місцем проведення Загальних Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних Зборах - 18 квітня 2017 року (станом на 24.00). 

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства про діяльність за 

2016 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність 

за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту 
Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Стату-
ту Товариства в новій редакції.

11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Това-
риства в новій редакції.

12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в 
новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://doc.shustov.com.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів не-
обхідно 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 Загальних Зборів до 
дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних 
Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65005, Одеська область, 
м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: 
б/н, у робочі дні з 8.30 год. до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 
12.30  год. та в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Голова Правління – Городецький Е.Р.

телефон для довідок: 0673337096, 0673330115. 
оСНовНІ ПоКаЗНиКи ФІНаНСово-ГоСПодаРСЬКоЇ дІялЬНоСтІ 

Прат «одеСЬКий КоНЬячНий Завод» 
(тис.грн) 

Найменування показника 
період

звітний попере-
дній

Усього активів 798247 757326
Основні засоби 90164 91367
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 287893 274728
Сумарна дебіторська заборгованість 374887 375064
Грошові кошти та їх еквіваленти 204 1104
Нерозподілений прибуток -16742 -17879
Власний капітал 141391 141181
Статутний капітал 90594 90594
Довгострокові зобов'язання 350507 351612
Поточні зобов'язання 306349 265533
Чистий прибуток (збиток) 1137 -11768
Середньорічна кількість акцій (шт.) 362376000 362376000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 297 347

Наглядова рада Прат «одеСЬКий КоНЬячНий Завод»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – ПРиватНе аКЦІо-

НеРНе товаРиСтво «маКІЇвКоКС»
2. Код за ЄДРПОУ – 32598706
3. Місцезнаходження – 86106, Донецька область, м. Макіївка, 

вул. Горького, буд.1.
4. Міжміський код, телефон та факс – 062, 3401415, 3401419
5. Електронна поштова адреса – openinf@mkoks.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – http://www.mkoks.com.ua/
7. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

На пiдставi рiшень Наглядової ради (протокол б/н вiд 14.03.2017р.), 
прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства:

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. голови Правлiння 
Коломiйченка Олександра Iвановича (паспорт серiя ВС № 719466 
виданий Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй 
областi 04.01.2001р.). Особа перебувала на посадi з 27.07.2004р. 
Дата останнього обрання на посаду – 14.03.2014р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, акцiями 
товариства не володiє. Рішення прийнято у зв'язку з закінченням 
строку повноважень. Замість особи, повноваження якої припинені, 
нікого не призначено;

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. заступника голови 
Правлiння Чеботарьова Iгоря Володимировича (паспорт серiя ВЕ 
№ 893346 виданий Ясинуватським МРВ УМВС України в Донецькiй 
областi 22.05.2003р.). Особа перебувала на посадi члена Правлiння на 
пiдставi рiшення Установчих зборiв товариства вiд 17.10.2003р., дата 
останнього обрання на посаду члена Правлiння - 14.03.2014р. Пiд час 
перебування у складi Правлiння призначений заступником голови 
Правлiння з 18.04.2008р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа не має, акцiями товариства не володiє. Рішення 
прийнято у зв'язку з закінченням строку повноважень. Замість особи, 
повноваження якої припинені, нікого не призначено;

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. члена Правлiння Укрєпiної 
Iрини Валерiївни (паспорт серiя КС № 161937 виданий Київським РВ 
ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 22.10.2002р.). Особа перебува-
ла на посадi на пiдставi рiшення Установчих зборiв товариства вiд 
17.10.2003р., дата останнього обрання на посаду члена Правлiння – 
14.03.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
особа не має, акцiями товариства не володiє. Рішення прийнято у зв'язку 
з закінченням строку повноважень. Замість особи, повноваження якої 
припинені, нікого не призначено;

- припиненi повноваження з 15.03.2017 р. заступника голови 
Правлiння Золотарьова Iвана Васильовича (паспорт серiя ЕК 
№  703426 виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй 
областi 22.12.1997р.). Особа перебувала на посадi члена Правління 
з 28.12.2005р., дата останнього обрання на посаду члена Правлiння  – 
14.03.2014р. Пiд час перебування у складi Правлiння призначений 
заступником голови Правлiння з 29.12.2005р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа не має, акцiями товариства 
не володiє. Рішення прийнято у зв'язку з закінченням строку повно-
важень. Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не при-
значено;

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. члена Правлiння Єме-
льянової Тетяни Вiкторiвни (паспорт серiя ВК № 613322 виданий Ки-
ївським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi 17.07.2009р.). 
Особа перебувала на посадi з 01.10.2012р., дата останнього обрання 
на посаду члена Правлiння - 14.03.2014р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини особа не має, акцiями товариства не 
володiє. Рішення прийнято у зв'язку з закінченням строку повнова-
жень. Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не призна-
чено.

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

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

2. Голова Правління  _______  О.І. Коломійченко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  14.03.2017р.
  (дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«КиЇвоБлаГРооБладНаННя», 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ГОЛОСУВАННЯ З ВІДПОВІДНИМИ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ 
Шановні акціонери,

Публічне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання», код за 
ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 
08132, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства ( далі  – 
Загальні збори) відбудуться 20 квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин 
за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, 
м. вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, приміщення контори, 1-й по-
верх, кімната №11. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у 
Загальних зборах буде проводитися 20 квітня 2017 року з 12 години  
00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних збо-
рів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, який ідентифікує 
особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують 
повноваження представника на участь у Загальних зборах. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 20 
квітня 2017 року, буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних збо-
рах.

3. Про обрання секретаря Загальних зборів.
4. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків реві-
зійної комісії Товариства.

6. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства. 

7. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
9. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2017 рік. 
10. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
11. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення стату-

ту Товариства в новій редакції.
12. Про визначення осіб, уповноважених Загальними зборами акціоне-

рів Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції.
13. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здій-

снення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до статуту Товариства. 
14. Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.
15. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів То-

вариства.
16. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради То-

вариства. 
17. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди.

19. Про обрання особи, яка уповноважуєтся на підписання договорів з 
членами наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

http://oblagro.com.ua/ua/2015-04-06-12-25-33
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в 
день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми,  – генеральний директор Товариства Усенко Олександр Юрійович. 

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – 
головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. 
(04598) 5-19-61).
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показників

Період (рік)

Звітний рік 
2016р.

Попере-
дній рік 
2015р.

Усього активів 38711 37327
Основні засоби 31489 32059
Відстрочені податкові активи 55 55
Запаси 4187 4152
Сумарна дебіторська заборгованість 2752 872
Грошові кошти та їх еквіваленти 228 189
Нерозподілений прибуток 24241 22114
Власний капітал 36264 34958
Статутний капітал 800 800
Довгострокові зобов’язання 430 284
Поточні зобов’язання 2017 2085
Чистий прибуток (збиток) 2127 2702
Середньорічна кількість акцій (штук) 3200000 3200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 74 73

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

Генеральний директор товариства  о.Ю.Усенко

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «оСтРоЗЬ-

Кий мІЖРайаГРоПоСтач» ( надалі – Товариство )
Місцезнаходження: Україна, 35820, Рівненська обл., острозький р-н, 

с. оженин, вул.мирна,31 повідомляє про скликання чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2017 року  
об 11 год. 00 хв. за вказаною адресою. Реєстрація акціонерів та їх повно-
важних представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  – «18» квітня 2017 року (станом на 24-00). 

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово- господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт та затвердження висновків Наглядової ради за 2016 рік.
6. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії про результати пе-

ревірки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2016 рік

Найменування показника
Період

Звітний
2016

Попере-
дній 2015

Усього активів 351,0 305,6

Основні засоби 161,3 164,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 174,3 140,7
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,4 0,6
Нерозподілений прибуток -182,3 -230,7
Власний капітал 351,0 305,6
Статутний капітал 202,4 202,4
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток ( збиток ) 48,4 (38,0)
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 809792 809792
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
( осіб )

1 1

Акціонери ( їх представники ) реєструються для участі у чергових за-
гальних зборах акціонерів за місцем їх проведення . Початок реєстрації 
о 10 год., закінчення реєстрації – 10 год.30 хв. Для реєстрації акціонера 
( його представника ) для участі в зборах необхідно надати : акціонеру- 
документ, що посвідчує особу ; представнику ( довіреній особі ) – доку-
мент, що посвідчує особу та довіреність для участі у чергових загальних 
зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акці-
онерів товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитись за 
телефоном ( 098 )205-89-99 – Стратюк Анатолій Іванович.
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«леБедиНСЬКа ШвейНа ФаБРиКа» 

(код ЄДРПОУ 00309753, місцезнаходження: 42200, Україна, Сумська 
область, місто Лебедин, Соборна площа, будинок 24), надалі – Товари-

ство, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 

21 квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 42200, Україна, 
Сумська область, місто лебедин, Соборна площа, будинок 24, каб. 

№ 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних 
(чергових) загальних зборах відбудеться 21 квітня 2017 року з 13 години 

00 хвилин до 13 години 30 хвилин за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

(чергових) загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 го-
дину 14 квітня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену 
у відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо
(ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя):

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

2. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину 

(правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша 
ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства.

9. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (пра-
вочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний 
2016 рік

попере-
дній

2015 рік
Усього активів 1555 1460
Основні засоби 514 509
Довгострокові фінансові інвестиції 259 259
Запаси 593 511
Сумарна дебіторська заборгованість 189 180
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток (571) (511)
Власний капітал 107 167
Статутний капітал 645 645
Довгострокові зобов'язання 20 0
Поточні зобов'язання 1428 1293
Чистий прибуток (збиток) (60) 13
Середньорічна кількість акцій (шт.) 645366 645366
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

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного проекту порядку денного: http://fabrika.emitents.org

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів акціонери Товариства можуть особисто або через представни-
ків, повноваження яких належним чином підтверджені, ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту поряд-
ку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а 
в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового 
запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті №1 
з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені 
в паперовій формі. Відповідальна особа – Директор Парафєйник Віктор 
Анатолійович, телефони для довідок – (05445) 2-22-03.

Наглядова рада товариства

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КиРиКІв-
СЬКе ХлІБоПРиймалЬНе ПІдПРиЄмСтво» 

(код ЄДРПОУ 00955963, місцезнаходження: 42831, Сумська обл., 
Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6), 

надалі  – Товариство, повідомляє про проведення річних (чергових) 
загальних зборів акціонерів Товариства, 

які відбудуться 21 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
42831, Сумська обл., великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. 
вокзальний, буд. 6, каб. № 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) 

для участі у річних (чергових) загальних зборах відбудеться 
21 квітня 2017 року з 08 години 30 хвилин до 09 години 00 хвилин за 

місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

(чергових) загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 го-
дину 14 квітня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену 
у відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо
(ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя):

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

2. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (право-

чинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) 
правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (пра-
вочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний 
2016 рік

попере-
дній

2015 рік
Усього активів 28215 15108
Основні засоби 6111 5745
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 11068 4979
Сумарна дебіторська заборгованість 9945 3838
Грошові кошти та їх еквіваленти 1028 11
Нерозподілений прибуток 395 1241
Власний капітал 3214 3214
Статутний капітал 1381 1381
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 20991 8717
Чистий прибуток (збиток) 366 1017
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5525368 5525368
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 80 84

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного проекту порядку денного: http:// 00955963.emitents.org

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів акціонери Товариства можуть особисто або через представни-
ків, повноваження яких належним чином підтверджені, ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту поряд-
ку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а 
в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового 
запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті №1 
з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені 
в паперовій формі. Відповідальна особа – економіст Лейба Ірина Петрів-
на, телефони для довідок – (05457) 5-31-73.

Наглядова рада товариства
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ПовІдомлеННя
про проведення Загальних Зборів 

ПРат «КПмГ аУдит»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ», код 31032100, 

місцезнаходження 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, 
Україна (далі – «Товариство») цим повідомляє про те, що 20 квітня 
2017  року о 10:00 відбудуться чергові Загальні Збори ПРАТ «КПМГ 
АУДИТ» за адресою місцезнаходження Товариства: 17-й поверх,  
буд. 32/2, вул. московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет директора 
товариства.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1) Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів. 

2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Директора, звіту Ревізора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік.

3) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження по-

рядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2016 рік.
5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
6) Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

7) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного 
календарного року від дати проведення Зборів у зв’язку з участю в закупів-
лях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична 
сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000 гривень, з одно-
часним наданням повноважень Наглядовій Раді обов’язкового погодження 
кожного такого правочину окремо.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 20 квітня 2017 року з 9.30 до 10.00 за адресою проведення 
зборів: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська,01010, м. Київ, Україна, ка-
бінет директора Товариства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин  
16 квітня 2017 року, відповідно до вимог законодавства про депозитар-
ну систему.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. Представнику юридичної особи-акціонера, який 
діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтвер-
джує призначення його на посаду, та/або документ, що підтверджує його 
повноваження брати участь у Зборах.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-

рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена за адресою веб-сайту Товариства: 
https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html 

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 17-й поверх, буд. 32/2, 
вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет директора Товариства, в 
робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – та-
кож у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – директор Цимбал Андрій Валентинович. телефон 
для довідок: (044) 4905507.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*

Найменування показника
Період

Звітний
2016

Попередній
2015

Усього активів 82 121 42 990
Основні засоби 13 779 15 576
Довгострокові фінансові інвестиції --  --
Запаси 11 672 15 055
Сумарна дебіторська 
заборгованість

19 162 16 874

Грошові кошти та їх еквіваленти 30 521 17 457
Нерозподілений прибуток 25 149 8 018
Власний капітал 25 319 8 188
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов'язання  --
Поточні зобов'язання  --
Чистий прибуток (збиток) 17 191  7 464
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1180 1180
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--  --

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

--  --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

244 210

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законом.

Голова Наглядової ради товариства 
олег миколайович Гощанський

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «лоКоН» 
(код за ЄДРПОУ 14243404, юридична адреса м.Чернігів, проспект Миру, 53) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 19.04.17р. о 
15.00 за місцезнаходженням Товариства: м.чернігів, вул. Шевченка, 4, оф.1. 
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 19.04.17 з 1430 до 1455. 

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

1. Затвердження складу лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 

зборів.
4. Звіт Правління про результати діяльності за 2016р. і прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду та затвердження основних напрямків діяльності 
у 2017 р.

5. Звіт Наглядової Ради за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду

6. Затвердження річного звіту за 2016 р.
7. Розподіл прибутку за 2016 р.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
9. Обрання членів Наглядової ради
10. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради та особи 

для їх підписання.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності за період 
(тис. грн.)

Найменування показника 2015рік 2016
Усього активів 1886,7 2169,3

Основні засоби 2821,1 2758,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5,5 462,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 42,5
Нерозподілений прибуток 1154,7 2032,0
Власний капітал 1233,3 2110,6
Статутний капітал 77,4 77,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 653,4 58,8
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (штук) 30956 30956
Кількість власних акцій викуплених 
за період(шт)

- -

Загальна сума коштів витрачених 
на викуп акцій за 
період

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

19 15

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено 
станом на 12.04.2017. До 19.04.2017 та в день зборів можна ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного у робочі дні з 10.00по 15.00 за адресою м.Чернігів, вул. Шевченка, 4, 
оф.1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з 
документами-Голова правління Неділько Н.М., тел.(0462)970149. З проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, можна також ознайомитися на веб-сайті Товариства https://sites.google.
com/site/pratlokon/home. Наглядова рада



№52, 17 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – ПУБлІчНе аКЦІоНеР-

Не товаРиСтво «маКІЇвСЬКий КоКСоХІмІч-
Ний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ – 00191106
3. Місцезнаходження – 86106, Донецька область, м. Макіївка,  

вул. Горького, буд.1.
4. Міжміський код, телефон та факс – 062, 3401415, 3401419
5. Електронна поштова адреса – brjukhanova.s@mkoks.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – http://www.mkhz.com.ua/
7. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
II. текст повідомлення

На підставі рішень Наглядової ради (протокол б/н від 14.03.2017р.), 
прийнятих відповідно до Статуту товариства:

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. голови Правлiння 
Коломiйченка Олександра Iвановича (паспорт серiя ВС № 719466 ви-
даний Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 
04.01.2001р.). Особа перебувала на посадi з 30.07.2004р. – як виконую-
чий обов’язки голови правлiння, з 27.10.2004р. – як голова правлiння. 
Дата останнього обрання на посаду – 14.03.2014р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, акцiями това-
риства не володiє. Рiшення прийнято у зв’язку з закінченням строку по-
вноважень. Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не при-
значено;

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. заступника голови 
Правлiння Бiлоусова Юрiя Миколайовича (паспорт серiя ВЕ 
№  366645 виданий Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi 
23.11.2001р.). Особа перебувала на посадi члена Правлiння з 
25.11.2004р., дата останнього обрання на посаду члена Правлiння  - 
14.03.2014р. Пiд час перебування у складi Правлiння обраний за-
ступником голови Правлiння з 27.09.2012р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа не має, акцiями товариства 
не володiє. Рiшення прийнято у зв’язку з закінченням строку повно-
важень. Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не при-
значено;

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. члена Правлiння 
Укрєпiної Iрини Валерiївни (паспорт серiя КС № 161937 виданий Ки-
ївським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 22.10.2002р.). 
Особа перебувала на посадi з 28.11.2001р., дата останнього обрання 
на посаду члена Правлiння – 14.03.2014р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини особа не має, акцiями товариства не 
володiє. Рiшення прийнято у зв’язку з закінченням строку повнова-
жень. Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не призна-
чено;

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. члена Правлiння Морозо-
ва Олександра Миколайовича (паспорт серiя ВС № 591795 виданий 
Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 
23.12.2000р.). Особа перебувала на посадi з 15.04.2011р., дата остан-
нього обрання на посаду члена Правлiння – 14.03.2014р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, акцiями това-
риства не володiє. Рiшення прийнято у зв’язку з закінченням строку по-
вноважень. Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не при-
значено;

- припиненi повноваження з 15.03.2017р. члена Правлiння Єме-
льянової Тетяни Вiкторiвни (паспорт серiя ВК №613322 виданий Київ-
ським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi 17.07.2009р.). 
Особа перебувала на посадi з 01.10.2012р., дата останнього обрання 
на посаду члена Правлiння – 14.03.2014р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини особа не має, акцiями товариства не 
володiє. Рiшення прийнято у зв’язку з закінченням строку повнова-
жень. Замість особи, повноваження якої припинені, нікого не призна-
чено. 

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

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

2. Голова Правління  _______  О.І. Коломійченко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  14.03.2017р.
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«олІмП» 

(код ЄдРПоУ 31500999)
оголошує про проведення річних загальних зборів

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні загальні збори 
акціонерів відбудуться 24 квітня 2017 року об 11:00 год. за місцезнахо-
дженням Товариства у приміщенні офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 03680, 
місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-а.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:00 год. до 
10:45 год.; акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену на-
лежним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні 
до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 19 квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до 
зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; озна-
йомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам 
повідомлення про збори до дати проведення зборів з понеділка по 
п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 
14:00  год.) за місцезнаходженням Товариства: приміщення офісу 
ПрАТ  «ОЛІМП», Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 
53-А; акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного збо-
рів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів; особа, відпові-
дальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Голова Правління Уса-
чов Микола Олегович; в день проведення Зборів ознайомлення акціонерів 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного відбувається у місці проведення Зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://olimp.prat.ua/

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат  «олІмП» за 2016 рік (тис. грн):

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 306 829 213 764
Основні засоби 18 547 18 649
Довгострокові фінансові інвестиції 13 614 15 215
Запаси 389 7
Сумарна дебіторська заборгованість 181 529 157 032
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 666 1 662
Нерозподілений прибуток 187 118
Власний капітал 18 216 18 049
Статутний капітал 18 000 18 000
Довгострокові зобов'язання 60 000 63 079
Поточні зобов'язання 228 537 132 323
Чистий прибуток (збиток) 167 97
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 000 18 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

39 42

Довідки за телефоном: (050) 478-56-49
Наглядова рада Прат «олІмП»
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ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«видавНичий дІм «одеСа»,

код за ЄДРПОУ 02470158, місцезнаходження: 65091, м. Одеса, 
вул.  Колонтаївська, 24 (далі - Товариство), повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 
2017 року о 17.30 за місцем: м. одеса, вул. Колонтаївська, 24, 
1-й  поверх, офіс № 5, вхід з вулиці.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться 
з 16.30 до 17.20 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — станом на 24 годину 11 квітня 2017 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття 

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

- господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвер-
дження.

3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балан-
су Товариства за 2016 рік та його затвердження.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та 
його затвердження.

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

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

редбачених чинним законодавством.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена ін-

формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: www.vdodesa.pjsc.od.ua. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 
4-й  поверх, кабінет № 14. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — член наглядової ради Оніщенко С.В. Довідки за телефоном 
(048) 732-55-99 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

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

1972
465

-
308
1122

1
13

1925
33,0

-
47
13

19081

-

-

42

1913
514

-
425
893
9
4

1912
33,0

-
1
4

19081

-

-

39

Затверджено Наглядовою радою товариства

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«БУдІвелЬНІ теХНолоГІЇ», ідентифікаційний код 
21704113, місцезнаходження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, по-
верх 21 (надалі - Товариство), повідомляє акціонерів про скликання чер-
гових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори):

1. Загальні збори відбудуться 20 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв. 
за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, кімната 
№  103.

2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
20  квітня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: 03131, 
м.  Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, кімната № 103, на підставі пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для реє-
страції акціонерам – фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та документи, які відповідно до чин-
ного законодавства України підтверджують повноваження представника 
на участь у загальних зборах.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
що відбудуться 20 квітня 2017 року, буде складений станом на 24 годину 
13 квітня 2017 року.

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

1. Про переобрання складу Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
4. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про резуль-

тати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 
2016 році.

7. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
9. Про вчинення Товариством значних правочинів, схвалення та попе-

реднє схвалення значних правочинів.
5. Ознайомитись з матеріалами, які стосуються порядку денного за-

гальних зборів, акціонери та їх представники можуть кожного робочого 
дня з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 03131, м. Київ, Столичне 
шосе, 103, поверх 21, кімната 103. Особою відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, є Генераль-
ний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. довідки за теле-
фоном +38 044 220-01-56.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: 21704113.smida.gov.ua.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2016 рік (тис. грн.): 

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 48527.6 28229,3
Основні засоби 23486.0 11074,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6616.5 9347.4
Сумарна дебіторська заборгованість 7443.3 5162.8
Грошові кошти та їх еквіваленти 8258.2 1.2
Нерозподілений прибуток (117385.8) (107251,1)
Власний капітал (116065.8) (105931,1)
Статутний капітал 1320.0 1320,0
Довгострокові зобов'язання 76221.4 67278,7
Поточні зобов'язання 88372.0 66881,7
Чистий прибуток (збиток) (10107.6) (34074,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 264000 264 000
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)

9 9

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Генеральний директор
Прат «БУдІвелЬНІ теХНолоГІЇ»  ______  ткаченко о.м. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.  16.03.2017
  (дата) 
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Річна інформація 

мУКачІвСЬКоЇ ПРат «РеммеБлІ»
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне 
товаритсво "Мукачiвська фабрика 
"Реммеблi", 05480424, Закарпатська 
область , п/і 89600, м.Мукачево, 
вул.Крилова,70 , 
тел.0509705656

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

07.03.2017р.

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

www.remmebli-mukach.ucoz.ua

директор  левенець Б. й.

Затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства 
Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«ФІРма «ХоЗІмПеКС»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Фірма «Хо-
ЗІмПеКС» (далі – «Товариство»), код 01552782, місцезнаходження та юри-
дична адреса: 02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6, повідомляє, що Річні За-
гальні збори відбудуться 18 квітня 2017 року об 12:00 год. за адресою: 
02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6, адміністративний корпус, 2-ий по-
верх, приймальня.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом на 13 березня 
2017 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбу-
деться в день проведення зборів з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведен-
ня загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годи-
ну 12 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту загальних зборів.
5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товари-

ства за 2016 рік. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2016 рік (річного звіту та балансу).
10. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2016 рік.
11. Про затвердження розміру річних дивідендів за рахунок нерозподі-

леного прибутку попередніх періодів. 
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
13. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-

вариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повнова-
жень на його підписання.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради То-
вариства.

15. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
16. Про укладання Строкових трудових договорів про роботу за суміс-

ництвом з Головою та членами Наглядової Ради Товариства та затвер-
дження кошторису на оплату праці посадових осіб Товариства. 

17. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

18. Про обрання Ревізора.
19. Про укладення Строкового трудового договору про роботу за суміс-

ництвом з Ревізором та затвердження кошторису на оплату праці посадо-
вих осіб Товариства.

20. Про затвердження протоколів Наглядової Ради Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 8075 10218
Основні засоби 7058 9111
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 31 35
Сумарна дебіторська заборгованість 521 641
Грошові кошти та їх еквіваленти 136 104
Нерозподілений прибуток 2885 3191
Власний капітал 7210 7515
Статутний капітал 700 700
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 780 2606
Чистий прибуток (збиток) (305) 894
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700000 700000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

31 34

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, у Голови Правління Товариства 
Гавриленко Анатолія Євгеновича – особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, за адресою: 02660, м. Київ, вул. Бут-
лерова, 6, адміністративний корпус, 2-ий поверх, приймальня, у робочі дні 
тижня, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення. Пропо-
зиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості 
та типу належних йому акцій і змісту пропозиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: hozimpex.com.ua Повідомлення розміщене у стрічці новин 16.03.2017 р. 
Довідки за телефоном: 559-70-73 

Правління Прат «Фірма «ХоЗІмПеКС»

ПовІдомлеННя 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБлIчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «тетIС».

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.
3. Місцезнаходження: 04209, Київ, Богатирська, буд. 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.
5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ. текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради вiд 14 березня 2017 року (протокол 
засiдання Наглядової Ради №2 вiд 14.03.2017 року), припинено повно-
важення Директора Ваннiкової Катерини Василiвни, паспорт СО 788761 

виданий 24.01.2002р. Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi. 
Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi 
перебувала 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi 
емiтента (у вiдсотках) - 0, 189%.

Рішенням Наглядової Ради вiд 14 березня 2017 року (протокол засiдання 
Наглядової Ради №2 вiд 14.03.2017 року), призначено Директора Ваннiкову 
Катерину Василiвну, паспорт СО 788761 виданий 24.01.2002р. Оболонським 
РУГУ МВС України в м.Києвi. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду 
директора ПАТ «ТЕТIС». На посаду призначена термiном на три роки. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки 
посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0, 189%.

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

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

2. Найменування посади 
Директор

_______ 
(підпис)

К. В. Ваннiкова 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.03.2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 17 березня 2017 р. 
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Код за ЄДРПОУ: 31620321 (надалі – «Товариство»)
Місцезнаходження: 35302, Рівненська обл., Рівненський район,  

с. Великий Олексин
Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) відбу-

дуться «21» квітня 2017 року за адресою: 35302, Рівненська обл., 
Рівненський район, с. великий олексин, вул. Промислова, 2 у 
приміщенні адміністративної будівлі. Початок зборів об 10:00 го-
дині, 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах станом «17» квітня 2017року (станом на 24:00).

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
4. Про звіт ревізора Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
9. Про надання згоди на укладення договорів купівлі-продажу 

об’єктів нерухомості.
Реєстрація акціонерів відбудеться 21 квітня 2017 року з 09:30 до 

10:00 годин за місцем проведення Зборів.
Для участі в 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 за-
конодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо-

митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, документи надаються у паперовому вигляді протя-
гом двох робочих днів із моменту звернення акціонерів, за адресою: 
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,9, четвер-
тий поверх, у робочі дні, робочий час з 10:00 годин до 16:00 годин. В 
день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Ющак  В.І. Телефон для довідок: 050 339 38 61
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства за 2016 р. (тис. грн.):
основні фінансово-економічні показники

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 3792,3 3784,4
Основні засоби 954,1 1224,1
Довгострокові фінансові інвестиції 1903,0 1903,0
Запаси 528,0 528,0
Сумарна дебіторська заборгованість 401,0 115,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,2 0,7
Нерозподілений прибуток -1479,7 -1399,1
Статутний капітал 4879,0 4879,0
Поточні зобов'язання 98,4 9,9
Чистий прибуток (збиток) -80,6 -127,5
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)

2 3

до УваГи аКЦІоНеРІв 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«ШПаНІваГРоЦУКоР»

Приватне акціонерне товариство акціонерна страхова компанія 
«Скарбниця»

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5, код за ЄДРПОУ: 13809430)
повідомляє що «28» квітня 2017 року об 11.00
за адресою: м. львів, вул. Саксаганського, 5
(приміщення Прат аСК ''Скарбниця'', каб. 1)
відбудуться чергові загальні збори акціонерів

Порядок денний 
(перелік питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на за-

гальних зборах акціонерів. 
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах акціонерів. 
5. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариство за 2016 рік. 
6. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товари-

ства за 2016 рік.
7. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 

2016 році. 
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік за на-

слідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
9. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2016 році.
10. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних 

правочинів. Надання відповідних повноважень уповноважному органу по 
вчиненню значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 47788 46203
Основні засоби 13232 13198

Довгострокові фінансові інвестиції 16709 17025
Запаси  202  153
Сумарна дебіторська заборгованість  734  1290
Грошові кошти та їх еквіваленти  11427  8912
Нерозподілений прибуток  3065  2875
Власний капітал  33182 32992
Статутний капітал  22400 22400
Довгострокові зобов'язання  7580  6711
Поточні зобов'язання  778  511
Чистий прибуток (збиток)  190  199
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

280000000 280000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

 52  64

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства : 
www.skarbnytsia.ua.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 24 квітня 2017 року. З матеріалами, що стосу-
ються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися прибувши особисто за адресою: м. Львів, вул. Саксагансько-
го, 5 в робочий час (відповідальна особа Челак А.Я.).

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціоне-
рів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог 
законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбува-
тися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів. 

Правління Прат аСК «Скарбниця»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
аКЦІоНеРНа СтРаХова КомПаНІя «СКаРБНиЦя»
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До уваги акціонерів
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«авІаКомПаНІя КоНСтаНта»
місцезнаходження: Україна, 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4,

код ЄдРПоУ 20508143
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІА-

КОМПАНІЯ КОНСТАНТА» (надалі – ПрАТ «Авіакомпанія Константа» або 
«Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів  
ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (надалі – «Збори») за ініціативи Наглядо-
вої ради відбудуться о 17:00 год. 29 березня 2017 року за адресою: 
Україна, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури  
Пат «ЗтР», кімната № 100 на другому поверсі).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 23 березня 2017 року.
ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя, ЗГІдНо З 

ПоРядКом деННим:
1) Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії 

та припинення їх повноважень;
2) Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
3) Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту
4) Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік, прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора 
ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;

5) Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому 
числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік;

6) Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіаком-
панія Константа» у 2016 році;

7) Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіаком-
панія Константа»;

8) Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
9) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядо-

вої Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винагоро-
ди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

10) Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
11) Обрання ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
12) Затвердження умов цивільно-правових договору з Ревізором  

ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винагороди та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

13) Схвалення договору про безповоротну фінансову допомогу  
№ 2/01-17 від 16 січня 2017 року;

14) Надання згоди на укладення з AP Holdings Ltd договору поворотної 
фінансової допомоги, затвердження умов договору поворотної фінансо-
вої допомоги.

15) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.

16) Схвалення Договору №1-10/16 від 10.10.2016 оперативного лізингу 
(оренди) повітряного судна АН-26, а також Додаткової угоди №1 від 
26.12.2016 до даного Договору.

17) Схвалення Договору міжнародних авіаперевезень №2/02-17 від 
01.02.2017.

18) Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту 
ПрАТ  «Авіакомпанія Константа».

19) Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення 
«Про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

20) Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення 
«Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

РеЄСтРаЦІя аКЦІоНеРІв для УчаСтІ У ЗБоРаХ БУде ЗдІй-
СНЮватиСЬ 29.03.2017 За мІСЦем ЇХ ПРоведеННя З 16:30 до 
16:50 Год.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене 
згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час до загальних зборів, можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, 
будівля Інженерно-авіаційного центру (ІАЦ) (кабінет керівника юридично-
го відділу) у робочі дні тижня, на веб-сайті https://constantaairlines.com/ , а 
в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів особа – Клименко 
Тетяна Миколаївна (Начальник юридичного відділу ПрАТ «Авіакомпанія 
Константа», телефон для довідок: (061) 721-43-23).

Телефон для довідок: (061) 721-43-23.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного www.constantaairlines.com .

Наглядова рада Прат «авіакомпанія Константа»

ПРат «ГРаНІт» 
(код ЄДРПОУ 14243982) , що знаходиться за адресою : 17500, Чернігів-

ська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6 ( надалі Товариство) повідом-
ляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , які 
відбудуться 19 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою : 17500, 

чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6, кабінет 
директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 до 
10.45 години в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – 
доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинно-
го законодавства.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у за-
гальних зборах 12 квітня 2017 року на 24 годину.

Порядок денний
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 

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

наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Реві-

зора.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 

2016 рік.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвер-

дження Статуту у новій редакції. Обрання особи яка уповноважується на 
підписання Статуту Товариства у новій редакції

8. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товари-
ства. 

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради.

9. Про припинення повноважень Директора Товариства.
10. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про значні правочини Товариства.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного загальних зборів , акціонери мають можливість 
з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 за адресою : 17500, Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6, кабінет директора. Поса-
дова особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами - директор Харченко Володимир Миколайович. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо кожного з питань , включених до порядку денного: 
http://14243982.wix.com/granit.

Довідки за телефоном (04637) 50551
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік. 
тис. грн.

 Найменування показника  період
 звітний  попередній

Усього активів 1814,3 2182,7
Основні засоби 514,5 575,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 464,8 836,0
Сумарна дебіторська 
заборгованість

758,5 765,4

Грошові кошти та еквіваленти 76,5 6,3
Власний капітал 1668,1 1662,8
Статутний капітал 13,3 13,3
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

84,3 79,0

Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 146,2 519,9
Чистий прибуток(збиток) 5,3 0,6
Середньорічна кількість акцій 53008 53008
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

Наглядова рада Прат «Граніт»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«РиНКовий КомПлеКС «Нива»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32728799,

місцезнаходження - 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, буд.5 (вул. 50 
років СРСР, буд.5), що відбудуться 28 квітня 2017 року об 11.00 за адре-
сою: 14030, м. чернігів, вул. всіхсвятська, буд.5 (вул. 50 років СРСР, 
буд.5), кабінет голови правління.

Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.45 за адресою проведення річних 
загальних зборів, а саме: 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, буд.5 (вул. 
50 років СРСР, буд.5), кабінет голови правління.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – 24 квітня 2017 року (за три робочих дні до 
дня проведення річних загальних зборів акціонерів у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - належним чином оформлене доручення та 
документ, що посвідчує особу.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, що включено 
до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, можна 
ознайомитися за адресою веб-сайту niva.in.ua 

Акціонери можуть ознайомитись із матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акці-
онерів, за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, буд.5, (вул. 50 
років СРСР, буд.5) в бухгалтерії в робочі дні з 14.00 до 17.00. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – головний бухгалтер Голобурда В.М., тел. (04622) 3-70-66.

Перелік питань, що включені до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА».

3. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акці-
онерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ 
КОМПЛЕКС «НИВА».

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

5. Затвердження річного фінансового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» за 2016 рік.

6. Прийняття рішення про покриття збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» по підсумкам ро-
боти за 2016 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» за 2016 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» за 2016 рік.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» за 2016 рік.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«РиНКовий КомПлеКС «Нива»

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 44325 44373
Основні засоби 581 608
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 445 475
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 30
Нерозподілений прибуток 5424 5521
Власний капітал 12829 12926
Статутний капітал 7400 7400
Довгострокові зобов’язання 30874 30874
Поточні зобов’язання 622 574
Чистий прибуток (збиток) -97 -1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7400000 7400000
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 
«ЗаПоРІЖСталЬ-аГ» (далі – Товариство) 

(код ЄДРПОУ 24511691; місцезнаходження: 69008, м.Запоріжжя, 
Південне шосе, буд.72) 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: «20» квіт-

ня 2017 року о 13-00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 69008, м.Запо-

ріжжя, Південне шосе, буд.72, корп.2, кім.27.
Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 

буде проводитися «20» квітня 2017 року з 12-00 до 12-45 години за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документи, 
які надають їм право участі у річних Загальних зборах акціонерів, відпо-
відно до вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів, - «13» квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-

риства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прий-
няття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

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

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) звітності То-

вариства за 2016 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2016 році.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення строку по-

вноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів Товари-

ства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Вико-
навчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Това-
риства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Ви-
конавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, 
Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://zsteelag.pat.ua

Акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загаль-
них зборів акціонерів, особисто або через уповноваженого представника 
до дати проведення Загальних зборів за адресою: 69008, м.Запоріжжя, 
Південне шосе, буд.72, корп.2, кім.27, по понеділкам з 13-30 до 16-00 го-
дини та п’ятницям з 9-00 до 13-00 години, а також у день проведення За-
гальних зборів - за місцем їх проведення до початку проведення зборів. 
Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує 
особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Дирек-
тор Товариства Козаченко Олександр Григорович. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний 
(2016)

Попередній 
(2015)

Усього активів 11 039 11 237
Основні засоби 610 576
Довгострокові фінансові інвестиції 1 200 0
Запаси 8 4
Сумарна дебіторська заборгованість 288 169
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 424 10 673
Нерозподілений прибуток 3 542 3 108
Власний капітал 10 524 10 108
Статутний капітал 7 000 7 000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 430 1 069
Чистий прибуток (збиток) 713 686
Середньорічна кількість акцій (шт.) 233 334 233 334
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 10

Телефони для довідок: (061) 213-26-40, 213-26-42 
Наглядова рада
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до уваги акціонерів
ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «чеР-

НІГІвСЬКа товаРНо-СиРовиННа КомПаНІя»
(надалі – товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: Гомельське шосе, буд.6, с.
Рівнопілля, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15510, Україна.

Повідомляємо про скликання «26» квітня 2017 року о 12.00 годині за 
київським часом річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМ-
ПАНІЯ», код ЄДРПОУ 04542815, за адресою: 15510, чернігівська обл., 
чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.6, в приміщен-
ні адміністративного корпусу в кабінеті №1. 

Перелік акціонерів для розсилки повідомлень складено станом на 
10.03.2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах буде проводитись з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за київським ча-
сом за адресою проведення річних Загальних зборів, а саме: 15510, Черні-
гівська обл., Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.6, в при-
міщенні адміністративного корпусу в кабінеті №1. 

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

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

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

вання.
5. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту та визначення основних напрямків роботи на 2017 рік.

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

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, затвердження висновків 
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.

10. Про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ» на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-
СИРОВИННА КОМПАНІЯ».

11. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, визначення упо-
вноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства та 
особи, уповноваженої на внесення змін до відомостей про Товариство, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань.

12. Затвердження Положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про 
Наглядову раду», «Про Генерального Директора», «Про Ревізійну комісію», 
«Кодекс корпоративного управління».

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів, встановлення розміру винагороди, об-

рання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що будуть укла-
дені з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБлІчНо-

Го аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «чеРНІГІвСЬКа товаРНо-
СиРовиННа КомПаНІя». (тис. грн.) 
 Найменування 

 Показника
Період

Звітний Попередній 
2016р. 2015р.

Усього активів 19221 18352
Основні засоби 18757 18102
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 177 184
Сумарна дебіторська заборгованість 242 39
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 25
Статутний капітал 2944 2944
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8385 8319
Власний капітал 11771 11705
Довгострокові зобов’язання - 831
Поточні зобов’язання 7450 5816
Чистий прибуток (збиток) 66 63
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 215676 215676
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 17 13

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://04542815.io.ua

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину - на «20» квітня 
2017 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встанов-
леному законодавством про депозитарну систему України).

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: 15510, 
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.6, в 
приміщенні адміністративного корпусу в кабінеті бухгалтерії щоденно у робочі 
дні з 10.00 - 16.00 за київським часом, а в день проведення річних зборів за 
місцем їх проведення за адресою: 15510, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 
с.Рівнопілля, Гомельське шосе, буд.6, в приміщенні адміністративного корпусу 
в кабінеті №1. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами - головний бухгалтер Мелешко А.М.

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

телефон для довідок (0462) 61-18-30.
Генеральний директор  лакоза П.а.

Повідомлення 
про придбання значного пакету акцій
відповідно до ст.64 Закону України 

«Про акціонерні товариства»
Я, ваЩеНКо олеКСаНдР миКолайович, якому на-

лежить 4394 штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп», код ЄДРПОУ 
05421663 та афілійованій особі - 40812 штук простих іменних акцій, відпо-
відно до вимог ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідо-
мляю, що маю намір придбати 14781 штук простих іменних акцій Публіч-
ного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство 
«Текстемп».

Повідомлення 
про придбання значного пакету акцій
відповідно до ст.64 Закону України 

«Про акціонерні товариства»

Я, СКРиПКа олеНа ваСилІвНа, якій належить 
1446  штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства 
«Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп», код ЄДРПОУ 
05421663, відповідно до вимог ст.64 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» повідомляю, що маю намір придбати 6850 штук простих імен-
них акцій Публічного акціонерного товариства «Київське металофурні-
турне підприємство «Текстемп».

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-
рів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали пу блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРТОРГ-
БУДМАТЕРIАЛИ», 05470294, Україна Черкаська обл. Смiлянський р-н 
20700 мiсто Смiла вулиця Мазура будинок 2, (04733) 4-72-61

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.03.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: Ytbm.at.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «тоРГIвелЬНо-виРоБНиче ПIдПРиЄмСтво «УКРтоРГБУдматеРIали»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тІЗ-
тоПаЗ», ідентифікаційний код 32077975, місцезнаходження: 04070, 
м. Київ, вул. Іллінська, 16 (надалі - Товариство), повідомляє акціонерів 
про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - 
загальні збори):

1. Загальні збори відбудуться 20 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. 
за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 16, кімната № 1.

2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
20  квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: 04070, 
м.  Київ, вул. Іллінська, 16, кімната № 1, на підставі переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах. Для реєстрації акціонерам – 
фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціо-
нерів – паспорт та документи, які відповідно до чинного законодавства 
України підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
що відбудуться 20 квітня 2017 року, буде складений станом на 24 годину 
13 квітня 2017 року.

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

1. Про переобрання складу Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2016 році.
6. Затвердження розміру річних дивідендів.
7. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про резуль-

тати діяльності за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду 
звіту. 

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
9. Про вчинення Товариством значних правочинів, схвалення та попе-

реднє схвалення значних правочинів.
5. Ознайомитись з матеріалами, які стосуються порядку денного за-

гальних зборів, акціонери та їх представники можуть кожного робочого 
дня з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллін-
ська, 16, кімната № 1. Особою відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів та їх представників з документами, є Генеральний директор 
Товариства Нестерук Юрій Андрійович. довідки за телефоном  
+38-044-220-01-56. 

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: 32077975.smida.gov.ua.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2016 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 17398,1 17340,0
Основні засоби 3,1 5,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська 
заборгованість

589.2 529.5

Грошові кошти та їх еквіваленти 4,0 4,0
Нерозподілений прибуток (175538,8) (146866,2)
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 206,3 206,3
Довгострокові зобов'язання 83203,5 73441,6
Поточні зобов'язання 109490.5 90538.6
Чистий прибуток (збиток) (28672,6) (57002,7)
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

206250 206250

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
Прат «тІЗ-тоПаЗ»  _______  Нестерук Ю.а. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  16.03.2017
  (дата) 

ШаНовНІ аКЦІоНеРи!
ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ГалаК-

тоН» (код за ЄДРПОУ 00445771, місцезнаходження: 04655, м. Київ, 
пр-т Степана Бандери, 28 А (літера Г), далі – Товариство) повідомляє про 
скликання Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
20.04.2017 р. о 12:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Раїси окіпної, 2, 
готельний комплекс «турист», 7й поверх, конференц-зал.

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів. 
3. Звіт тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого 
обов’язки Генерального директора.

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

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017  рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 

шляхом затвердження їх в новій редакції.
12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради То-

вариства.
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру ви-
нагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради 
Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://
galakton.danone.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Річних Загальних 
зборах буде проводитись 20.04.2017 р. з 11:00 до 11:45 за місцем прове-
дення Річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додат-
ково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на 
Річних Загальних зборах акціонерів, оформлений відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річ-
них Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 13.04.2017 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Річних Загальних 
зборів акціонерів з питань проекту порядку денного: до дня проведення 
Річних Загальних зборів акціонерів – за адресою м. Київ, пр-т Степана 
Бандери, 28 А, літера Г, 4-ий поверх, офіс ПАТ «Галактон», кімната для 
переговорів, у робочі дні робочі години, а в день проведення річних За-
гальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальний за 
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного, – т.в.о. Генерального директора 
Лисак Григорій Степанович. Довідки за телефоном 095 270 6282.

Наглядова рада
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, 

тис. грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 378230 263818
Основні засоби 3939 5257
Довгострокові фінансові інвестиції 229272 111070
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 144641 147456
Грошові кошти та їх еквіваленти 361 26
Нерозподілений прибуток 192704 194075
Власний капітал 346760 251205
Статутний капітал 8 788 8788
Довгострокові зобов'язання 31259 10304
Поточні зобов'язання 211 2309
Чистий прибуток (збиток) -1371 651
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23104664 23104664
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 3
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До уваги акціонерів

ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «ЗаПоРІЖтРаНСФоРматоР»

місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпров-
ське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» повідомляє, що на вимогу акціоне-
ра Товариства, у відповідності із статтею 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства», проект порядку денного (перелік питань, 
що планується винести на голосування) Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 30.03.2017, доповнюється новим 
питанням наступного змісту:

15) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину.

Наглядова рада Пат «ЗтР»

До уваги акціонерів

ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «ЗаПоРІЗЬКий Завод НадПотУЖ-

НиХ тРаНСФоРматоРІв», 
місцезнаходження: 69124, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

вул. Випробувачів, 2, код за ЄДРПОУ 13604509
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» по-
відомляє, що на вимогу акціонера Товариства, у відповідності із стат-
тею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», проект порядку 
денного (перелік питань, що планується винести на голосування) За-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29.03.2017, до-
повнюється новим питанням наступного змісту:

15) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину.

Наглядова рада Пат «СУПеР»

Наглядова рада ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо това-
РиСтва «автоПІдПРиЄмСтво «УКРБУд», ідентифіка-

ційний код 01236070, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька 
область, м. Покровськ, вул. Захисників України, буд. 31, (надалі 

Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
Товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 19 квітня 2017 року о 11 год. 00 
хв.місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Захисників України, 31 (кабінет керівника);час початку реєстрації 
учасників Зборів: 19 квітня 2017 року об 10 год. 00 хв.час закінчення 
реєстрації учасників Зборів: 19 квітня 2017 року о 10 год. 50 хв.дата та 
час відкриття Зборів: 19 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв.

місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Захисників України, 31. 

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 12 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Реві-
зора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку по-

криття збитків) Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених 
законом.

7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік. 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревізором 

Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договору з Ревізором Товариства. 

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

для участі в 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 підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний
2016 р.

Попере-
дній

2015 р.
Усього активів 72320 76058
Основні засоби (залишкова вартість) 47322 50670
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6819 4947
Сумарна дебіторська заборгованість 17696 19868
Грошові кошти та їх еквіваленти 101 45
Нерозподілений прибуток 9452 14308
Власний капітал 55984 60840
Статутний капітал 45088 45088
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 13672 12878
Чистий прибуток (збиток) -4856 -4387
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5147016 5147016
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) 605 612

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 85300, 
Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, буд. 31, другий 
поверх, кабінет «Юрисконсульт», у робочі дні с 10 год. до 15 год. в поряд-
ку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положення-
ми Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, – юрисконсульт Познякова О.С. 
тел. 050-760-70-12, адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного - ukrstroy.prat.ua.

Наглядова рада Прат «автопідприємство «Укрбуд».

ПовІдомлеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПУБлІчНе аКЦІо-

НеРНе товаРиСтво «аКЦІоНеРНий КомеР-
ЦІйНий БаНК «тРаСт-КаПІтал» 

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцько-

го,  буд.  7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88,  

(044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – mag@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Поло-
ження – відомості про зміну складу посадових осіб

ІІ. текст повідомлення
Рiшення про виключення посадової особи емiтента прийнято 

рiшенням Наглядової ради вiд 14 березня 2017 року (Протокол№2017-
03).Посадова особа Потапов Сергiй Олександрович(Посадова особа 
не надала згоди на розкриття її паспортних даних)виключена з поса-
ди Члена Правлiння, Начальника служби фiнансового монiторингу. 
Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної 
судимостi за корисливi та посадi злочини не має.Строк, протягом яко-
го перебувала на посадi Члена Правлiння, Начальника служби 
фiнансового монiторингу - 4 мiсяцi.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління Пат «аКБ «траст-капітал» Кравченко П.І. 
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШаНовНІ аКЦІоНеРи! 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «ПРиоЗеРНе 2» 

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться « 26 » квітня 2017 року об 11.00 годині

за адресою: 68300, одеська область, Кілійський район, м. Кілія, 
вул.  леніна, буд. 56, к.1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (26 квітня 2017 р.) з 10.00 години до 10 годи-
ни 45 хвилин за адресою: 68300, Одеська область, Кілійський район,  
м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, к.1 

Початок зборів об 11.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 20 квітня 2017 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів по-
винні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на за-
гальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та 
документ, що посвідчує особу. 
ПеРелІК ПитаНЬ, вКлЮчеНиХ до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо 

ПоЗачеРГовиХ ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв:
1. Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря Загаль-

них зборів.
3. Затвердження Порядку (регламенту) проведення чергових Загаль-

них акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Звіт про корпоративне 

управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та 
баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИОЗЕРНЕ 2» 
за 2016 рік. Затвердження річного звіту про результати фінансово-
господарської діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. За-
твердження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи за 2016 рік з врахуванням вимог чинно-
го законодавства. 

8. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності 
Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2017 рік.

9. Попереднє надання згоди Загальними зборами акціонерів на вчи-
нення Товариством протягом року значних правочинів та правочинів, 
щодо яких є заінтересованість. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – www.priozerne.com.ua. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кан-
дидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 

проведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - не-
залежного директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (наймену-
вання) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу 
належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до 
складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /
або клас акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні то-
вариства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства: 68300, Одеська 
область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, к.1.

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства 68300, Одесь-
ка область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, к.1, у робочі 
дні з 9-00 години до 17-00 години), а в день проведення загальних збо-
рів  – за місцем їх проведення: 68300, Одеська область, Кілійський ра-
йон, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, к.1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є гене-
ральний директор Товариства, Маргаза А.М.

довідки за телефонами: ((04840) 44402) та за місцем знаходження 
Товариства (68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Ле-
ніна, буд. 56, к.1)

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2016р.(тис. грн.)*

 Найменування показника 
Період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 1087072 829377
Основні засоби 509223 609961
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2654 2714
Сумарна дебіторська заборгованість 563703 191407
Грошові кошти та їх еквіваленти 6680 21110
Нерозподілений прибуток (збиток) (873530) (767304)
власний капітал  (799 950) (693 724) 
Статутний капітал 73580 73580
Довгострокові зобов'язання 1420846 1122350
Поточні зобов'язання 466176 400751
Чистий прибуток (збиток) (106 226)  (296793)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 73580000 73580000
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

член Наглядової Ради  Юнчжі чень

Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) Загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться о 10:00 год. 21 квітня 2017 року 
за адресою місцезнаходження Товариства (актова зала).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 14 квітня 2017 року.

ПеРелІК ПитаНЬ, 
вКлЮчеНиХ до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо:

1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії;
2) розгляд звіту Правління за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 

його розгляду; 
3) розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан 

Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду зазна-
ченого звіту;

4) розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товари-
ства, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту;

5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової 
звітності) Товариства за 2016 рік;

6) прийняття рішення про затвердження основних напрямів діяльності 
Товариства на 2017 рік;

7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;
8) прийняття рішення про затвердження звіту комісії з реорганізації То-

вариства;
9) прийняття рішення про затвердження передавального акту;
10) прийняття рішення про визначення уповноваженої особи, якій нада-

ються повноваження щодо підписання установчих документів товариства з 
додатковою відповідальністю - правонаступника Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за місцем 
їх проведення з 9:20 до 9:50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товари-
ства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - пас-
порт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

До уваги акціонерів

ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «маШиНоБУдІвНий Завод «елем» 
(надалі - Товариство), місцезнаходження Товариства: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11, код ЄДРПОУ 14311548
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Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів, за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет 
юрисконсульта) у робочі дні тижня та в робочий час, а в день проведення 
Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Голова комісії з реорганізації То-
вариства Кружнов Є.Г.

Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п.5 -1 ч.3 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: http://elem.pat.ua.

основні показники 
фінансово - господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 2044 2118
Основні засоби 403 312
Довгострокові фінансові інвестиції 1368 1369
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 228 343

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

45 94

Власний капітал 208 215
Статутний капітал 181 181
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

-1465 -1420

Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1836 1903
Чистий прибуток (збиток) -17 8
Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

722280 722280

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

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

0 0

Середньооблікова чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

8 5

Наглядова рада товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШаНовНІ аКЦІоНеРи! 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «УКРПІдШиПНиК» 

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться « 24 » квітня 2017 року об 11.00 годині

за адресою: 84500, донецька область м. Бахмут, донецька область, 
вул. миру, 6, поверх 3 к.304 (адміністративна будівля товариства).

. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (24 квітня 2017 р.) з 10.00 години до 10 години 
45 хвилин за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 6, поверх 3, к.304 (адміністративна будівля Товариства). 

Початок зборів об 11.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 18 квітня 2017 року. 
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 

при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

ПеРелІК ПитаНЬ, 
вКлЮчеНиХ до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо ПоЗачеРГовиХ 

ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв:
1. Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря Загальних 

зборів.
3. Затвердження Порядку (регламенту) проведення чергових Загальних 

акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Звіт про корпоративне 

управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-
ланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК» за 
2016 рік. 

7. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками роботи Товари-
ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи за 2016 рік з врахуванням вимог чинного зако-
нодавства. 

10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності 
Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2017 рік.

11. Попереднє надання згоди Загальними зборами акціонерів на вчи-
нення Товариством протягом року значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www. up.pat.ua. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-

датів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного 
директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу на-
лежних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу 
органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства: 84500, Донецька 
область м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 6, поверх 3.

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства 84500, Донецька 
область м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 6, поверх 3 (адміністра-
тивна будівля Товариства), у робочі дні з 9-00 години до 17-00 години), а в 
день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення: 84500, Доне-
цька область м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 6, поверх 3, к.304 
(адміністративна будівля Товариства).

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Iгнатов О.Є.

довідки за телефонами:(050) 368-64-48 та за місцем знаходження То-
вариства . 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2016р.(тис. грн.)* 

Найменування показника Період 
звітний попере-

дній 
Усього активів 578361 647221
Основні засоби 287031 288627
Довгострокові фінансові інвестиції та поточні 
фінансові інвестиції

171447 237765

Запаси 287 763
Сумарна дебіторська заборгованість 112880 112948
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 62
Інші активи 6702 6627
Нерозподілений прибуток (збиток) (1480321) (1206241)
Інші власний капітал 219367 248448
Статутний капітал 373 373
Довгострокові зобов'язання 2012 2012
Поточні зобов'язання 1836930 1602200
Чистий прибуток (збиток) (274080) (550860)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 219410 219410
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

33 40

Голова Наглядової Ради  а.К. мінченко
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Письмове повідомлення
про проведення Загальних зборів

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«КиЇвСЬКий СтРаХовий дІм»

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (надалі 
Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 04053, 
м.  Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 18 квітня 2017 року об 
11 годині 00 хвилин за адресою: 04053, м. Київ, вул. артема, 37-41, (в 
актовому залі товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійсню-
ватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок 
реєстрації - о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації - о 10 годині 
45 хвилин 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів, буде складений станом на 24.00 год. 11 квітня 2017 року.

ПеРелІК ПитаНЬ, 
Що виНоСитЬСя На ГолоСУваННя 

(ПоРядоК деННий (ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо) 
ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товари-
ства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
10. Обрання Голови правління Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

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

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати 
при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну дові-
реність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: 04053, м. Київ, вул. Арте-
ма,  37-41, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бойко Микола 
Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00. 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 150950 126779
Основні засоби 7113 441
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 190 145
Сумарна дебіторська 
заборгованість

36155 44323

Грошові кошти та їх еквіваленти 54063 50677
Нерозподілений прибуток 1619 25033
Власний капітал 57866 50033
Статутний капітал 20000 20000
Довгострокові зобов'язання 53658 46974
Поточні зобов'язання 39426 29772
Чистий прибуток (збиток) (3655) 289
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)

92 105

З повагою, 
Голова правління  С. Єрмак

ПовІдомлеННя
ПРо ПРоведеННя ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв

ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «одеСЬКе СКтБ ПРодмаШ»

(ідентифікаційний код 14308204)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОД-

МАШ», місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська область, місто Одеса, 
вулиця Михайлівська, будинок 25, повідомляє, що «21» квітня 2017  року 
об 11 годин 00 хвилин за адресою: місто одеса, вулиця Сонячна, бу-
динок 5 (конференц-зал № 1) будуть проводитись загальні збори това-
риства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводиться 
у день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних збо-
рів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеного станом на «14» квітня 2017 року. Час початку реєстра-
ції акціонерів для участі у загальних зборах: 09 годин 30 хвилин. Час за-
кінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10 годин 
30  хвилин.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про 

результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2016  рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 
2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків реві-
зійної комісії за 2016 рік.

7. Затвердження звіту та балансу товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) това-

риства за підсумками роботи за 2016 рік.
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у період до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись шля-
хом письмового звернення за місцезнаходженням товариства: 65005, 
м.  Одеса, вул. Михайлівська, буд. 25, кімната 220, у робочі дні та у робо-
чий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в день проведення загальних збо-
рів – також у місці їх проведення. Посадова особа, що відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Дуднік Світ-
лана Валентинівна.

Інформація про основні показники 
фінансово-господарської діяльності

Пат «одеСЬКе СКтБ ПРодмаШ» (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3436,7 3695,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2689,4 2906,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 573 330,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 149,3 457,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -167,4 -486,3
Власний капітал 1990,8 1990,8
Статутний капітал 30,0 30,0
Довгострокові зобов'язання 1486,2 2086,2
Поточні зобов'язання 97,1 74,4
Чистий прибуток (збиток) 318,9 319,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 118948 118948
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 11

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу відповідно до чинного законодавства (бажано - паспорт). Представ-
никам акціонерів – документ, що посвідчує особу відповідно до чинного 
законодавства (бажано - паспорт) та належним чином оформлену дові-
реність.

Пат «одеСЬКе СКтБ ПРодмаШ»
телефон для довідок (048) 785-98-54
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ПовІдомлеННя 
ПРо ПРоведеННя ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «чеРНІ-
ГІвСЬКий автоЗавод» (місцезнаходження: 14007, Чернігівська 
область, м. Чернігів, пр. Миру, 312, код ЄДРПОУ 32601556) (надалі – Това-
риство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 18 квітня 2017 р. об 11:00 годині за адресою: 
14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, 312, адміністра-
тивний корпус, 8-ий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у річних загальних зборах 
відбудеться з 10:30 до 10:55 у день та за місцем проведення загальних 
зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, 
оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – на 24 год. 11 квітня 2017р. 

ПеРелІК ПитаНЬ, 
Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя (ПоРядоК деННий):

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

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

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
10. Затвердження рішень Наглядової ради.
11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
12. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства. 
14. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого орга-

ну Товариства. 
15. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішення-

ми річних загальних зборів Товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості 
таких правочинів.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість.

18. Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного 
товариства «Чернігівський автозавод».

19. Про затвердження Статуту правонаступника Приватного акціонер-
ного товариства «Чернігівський автозавод» - Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Чернігівський автозавод» .

20. Про обрання (призначення) органів управління Товариства з обме-
женою відповідальністю «Чернігівський автозавод» правонаступника При-
ватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод».

21. Про конвертацію акцій Приватного акціонерного товариства «Черні-
гівський автозавод», що припиняється шляхом перетворення (реорганіза-
ції), в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський ав-
тозавод». 

22. Про уповноваження особи на подання документів для здійснення 
державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства 
«Чернігівський автозавод» та створення Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Чернігівський автозавод» у встановленому законом порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  «Чернігівський автозавод» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 381 371 286 282
Основні засоби 62 875 59 303
Довгострокові фінансові інвестиції 128 128
Запаси 164 188 166 655
Сумарна дебіторська заборгованість 121 063 32 818
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 050 10 290
Нерозподілений прибуток 31 855 -4 418
Власний капітал 32 125 -3 728
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов'язання 121 692 121 861
Поточні зобов'язання 227 554 168 149
Чистий прибуток (збиток) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 188 192

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

З матеріалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підго-
товки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним 
загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайоми-
тися за місцем знаходження Товариства (14007, Чернігівська обл., м. Чер-
нігів, проспект Миру, 312, адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференц-
зал в адмінбудинку, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 
13:00 до 14:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення (перетво-
рення) ПрАТ «Чернігівський автозавод» Купцов В.В. 

Довідки за телефоном (04622) 610-146.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством. 

Голова комісії
з припинення (перетворення)  Купцов в.в.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «еСКо-

РІвНе» (Код ЄДРПОУ 32744984, індекс 33027, Рівненська область,  
м.Рівне, вул.Буковинська, 3) повідомляє про скликання чергових за-
гальних зборів акціонерів 20 квітня 2017р. о 10.30 год., місце проведен-
ня зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3,  
1 поверх, кабінет голови правління. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 
13.04.2017 р. о 10.30 год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 
2017 р. з 10.00 год. до 10.30 год. з наступним проектом Порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Това-
риства.

2. Обрання Голови зборів, секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про господарську діяльність ПрАТ «ЕСКО-

РІВНЕ» у 2016 році та затвердження результатів господарської діяльності 
товариства за рік. Затвердження балансу товариства за 2016 рік.

4. Про розподіл прибутку за 2016 рік.
5. Про виплату дивідендів за 2016 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерно-
го товариства «ЕСКО-РІВНЕ» - суб’єкта малого підприємництва (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9526,0 10772,5
Основні засоби 8876,9 9782,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 434,5 498,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 162,6 474,9
Нерозподілений прибуток 480,9 376,2
Власний капітал 8481,4 9902,8
Статутний капітал 267,5 267,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 206,4 136,2
Чистий прибуток (збиток) 104,7 34,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107 107
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 30 34
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами чергових загальних збо-

рів акціонерів та проектами рішень на власному веб-сайті Товариства:  
www.esco-rivne.org та у приймальні товариства за адресою: 33027, м.Рівне, 
вул. Буковинська, 3, 1 поверх, у робочі дні ( з понеділка по четвер з 14.00 год. 
до 17.00 год. ), телефон для довідок (0362) 460-220, 460-218. Посадовою 
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
являється юрисконсульт ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» Тригубець Л.А.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, а представни-
кам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством України.

Голова правління  весельська Н.І.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 17 березня 2017 р. 
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ПУБлІчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«елеКтРомеХаНIчНий Завод «маГНIт»

(код ЄдРПоУ: 14309540)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження: Україна, 19001, м. Канів черкаської області, 
вул. енергетиків будинок 179 (стара адреса - вул. леніна, будинок 
161). 

дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2017 року 
о 1200 годині за адресою: 19001, м. Канів Черкаської області, вулиця Енер-
гетиків, будинок 179 ( стара адреса – вулиця Леніна будинок 161), 4 поверх, 
зал засідань.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 25 квітня 2017 року 
з 10:30 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту правління Товариства.

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

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, за-
твердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

6. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного то-

вариства в новій редакції.
8. Про внесення змін та затвердження нових редакцій Положення про 

Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про На-
глядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Прав-
ління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комі-
сію Приватного акціонерного товариства. 

9. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товари-
ства.

10. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товари-
ства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що можуть укла-
датися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товари-
ства.

13. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товари-
ства.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та го-

лосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законо-
давства України. 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням товарисива: 19001, м. Канів Черкаської 
області, вул. Енергетиків, буд. 179(стара адреса – вул. Леніна, буд. 161), 
канцелярія, у робочі дні з 1000 год. до 1500 год., а в день проведення чер-
гових загальних зборів за місцем їх проведення з 10:00 до 11:45 години. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, є член Правління Самчук О.П. тел. (04736) 3-81-96. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся 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 до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення чергових загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного – http://magnit.ck.ua 

телефон для довідок :(04736) 3-81-96.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

Найменування показника Період 
2015 рік 2016 рік

Усього активів 26537,6 26257,9
Основні засоби 17711,6 16230,8
Довгострокові фінансові інвестиції 997,0 997,0
Запаси 5256,4 5907,8
Сумарна дебіторська заборгованість 1415,0 1228,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 41,8 156,1
Нерозподілений прибуток (19335,9) (19299,2)
Власний капітал 23276,9 23313,6
Статутний капітал 5678,8 5678,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3260,7 2944,3
Чистий прибуток (збиток) 12,7 36,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22715000 22715000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 42

Правління Пат «електромеханічний завод «магніт».

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00204033
3. Місцезнаходження: 18013 Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н,  

м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472397255, 0472640032
5. Електронна поштова адреса: 00204033@afr.com.ua,  

уаrn@khimvolokno.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст Повідомлення 
14 березня 2017 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» отримано від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ: 
30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлен-
ня про проведення загальних зборів (вх. № 129462 від 06 березня 2017 
року). Згідно даних переліку акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОК-
НО» сформованого станом на 06 березня 2017 року (вих. № 129462зв 
від 07 березня 2017 року), на рахунку власника іменних цінних паперів, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни, а 
саме:

- Юридична особа LORDTOWER HOLDINGS LIMITED (код НЕ 
189377, місцезнаходження: AKROPOLEOS, 8, MABELLA COURT P.C. 
1300, Кіпр, Нікосія), «юридична особа» у якої обліковувалось 54069347 
простих іменних акцій, розмір частки акціонера до зміни до статутного 
капіталу складав 10,2904 % в загальній кількості акцій, та 11,1759% в 
загальній кількості голосуючих акцій, відбулося зменьшення простих 
іменних акцій на 54069347 шт. Пакет акцій складає 0 простих іменних 
акцій (0% в загальніій кількості акцій та 0% в загальній кількості голо-
суючих акцій).

- Юридична особа PALOS ESTABLISHMENT LIMITED (HE 316171, 
Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, 
Cyprus), «юридична особа» у якої обліковувалось 411674740 шт. про-
стих іменних акцій, розмір частки акціонера до статутного капіталу до 
зміни складав 78,3497 % в загальній кількості акцій, та 85,0914% в за-
гальній кількості голосуючих акцій. Юридична особа придбала пакет 
простих іменних акцій в кількості 59969347 шт., що складає 11,413332  % 
розміру в статутному капіталі. Після зміни розмір частки акціонера в 
загальній кількості акцій склав 471644087 простих іменних акцій 
(89,763038% в загальній кількості акцій та 97,8669% в загальній кіль-
кості голосуючих акцій).

14 березня 2017 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» отримано від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ: 
30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення 
про проведення загальних зборів (вх. № 129462 від 06 березня 2017 року). 

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«чеРКаСЬКе ХІмволоКНо»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПРилУЦЬКа ШвейНа ФаБРиКа»

(Далі - ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», Товариство, код за 
ЄДРПОУ 00310093, місцезнаходження: Україна, 17500, Чернігівська 

область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться «28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин (Далі  – чер-
гові Загальні збори) за адресою: Україна, 17500, чернігівська область, 

місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299, адміністративне 
приміщення Прат «ПРилУЦЬКа ШвейНа ФаБРиКа», кабінет 

директора товариства.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 

у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «28» квітня 2017 року з 
10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах – 24.04.2017р. (станом на 24 годину)

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. 
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської ді-

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

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

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

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. 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  «ПРи-

лУЦЬКа ШвейНа ФаБРиКа» (тис. грн.)
Найменування показника період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 9565 8524
Основні засоби 5904 6062
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 935 376
Сумарна дебіторська заборгованість 1409 575
Грошові кошти та їх еквіваленти 277 704
Нерозподілений прибуток -2183 -1297
Власний капітал 5000 5886
Статутний капітал 500 500

Довгострокові зобов'язання 1206 355
Поточні зобов'язання 3359 2283
Чистий прибуток (збиток) -612 359
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000000 1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 154 110

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 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:30 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 17500, Чернігівська область, 
місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299, адміністративне приміщення 
ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», кабінет бухгалтерії Товариства, 
а в день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня з 09:00 год. до 11:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер То-
вариства Ілліненко А.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: shveja.biz.

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: 0 (4637) 3-00-19
Наглядова рада Прат «ПРилУЦЬКа ШвейНа ФаБРиКа»

Згідно даних переліку акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» сфор-
мованого станом на 06 березня 2017 року (вих. № 129462зв від 07 березня 
2017 року), збільшено рахунок власнику іменних цінних паперів: 

- юридичній особі PALOS ESTABLISHMENT LIMITED (HE 316171, 
Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, 
Cyprus), «юридична особа» у якої обліковувалось 411674740 шт. про-
стих іменних акцій, розмір частки акціонера до статутного капіталу до 
зміни складав 78,3497 % в загальній кількості акцій, та 85,0914% в за-
гальній кількості голосуючих акцій. Юридична особа придбала пакет 
простих іменних акцій в кількості 59969347 шт., що складає 11,413332  % 

розміру в статутному капіталі. Після зміни розмір частки акціонера в 
загальній кількості акцій склав 471644087 простих іменних акцій 
(89,763038% в загальній кількості акцій та 97,8669% в загальній кіль-
кості голосуючих акцій).

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

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

2. Голова правлiння  Рибалка о.в.
14.03.2017

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво "ХлІБРемБУд-
моНтаЖ", 05379470, вул. Готвальда, 
буд. 2, м. Запоріжжя, Заводський, 
Запорiзька область, 69009, (0612) 35-15-31

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

14.03.2017

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

https://sites.google.com/site/
khlebremstroymontazh/

Повідомлення 
про намір придбати значний пакет акцій 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «КаРтоННо-ПаПеРова 

КомПаНІя»
 (в порядку ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Бродович Сергій Васильович, який є акціонером ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПА-
НІЯ» (код ЄДРПОУ 00278793, місцезнаходження: 79024, Львів-
ська  обл., м. Львів, вул. Ковельська, 109) та власником 227174 штук 
простих іменних акцій ПРАТ «КПК», повідомляє про намір придбати 
прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» в кількості 155272 штуки. За 
наслідками придбання Бродович С.В. володітиме значним пакетом 
акцій ПРАТ «КПК», що становитиме більше 10% простих іменних ак-
цій ПРАТ «КПК».

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00306851
3. Місцезнаходження: 18028 М.ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИ-

ЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 170
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-53-33, 64-55-33
5. Електронна поштова адреса: csk@2upost.com, 00306851@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.silkck.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Чер-

каський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року припинено повноважен-
ня голови правління Мицик Ніли Петрівни з 15.03.2017 року. Підстава для 
припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну обрання. Згоди 
посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отри-
мано. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства 
в розмірі 0,0011%. Особа перебувала на посаді члена правління з 15. 03. 
2012 року по 15.03. 2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Чер-
каський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року припинено повноважен-
ня члена правління, заступника голови правління Баклицької Тетяни Ми-
хайлівни з 15.03.2017 року. Підстава для припинення повноважень: в 
зв'язку з закінченням терміну обрання. Згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа воло-
діє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0011%. Особа 
перебувала на посаді члена правління з 15.03.2012 року по 15.03 2017 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Чер-
каський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року припинено повноважен-
ня члена правління, секретаря правління Криворучко Лариси Іванівни з 
15.03.2017 року. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закін-
ченням терміну обрання. Згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0004%. Особа перебувала на 
посаді члена правління з 15.03. 2012 року по 15.03 2017 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Чер-
каський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року припинено повноважен-
ня члена правління Ощепкової Наталії Василівни з 15.03.2017 року. Під-
става для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну 
обрання. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспорт-
них даних не отримано. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді члена правління з 
15.08.2016 року по 15.03 2017 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Чер-
каський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року припинено повноважен-
ня члена правління Сєхіна Євгена Михайловича з 15.03.2017 року. Під-
става для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну 
обрання.Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 
даних не отримано. Посадова особа не володіє акціями Товариства або 
часткою в статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді 
члена правління з 15.08.2016 року по 15.03.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Чер-
каський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року припинено повноважен-
ня члена правління Гриценко Катерини Федорівни з 15.03.2017 року. Під-
става для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну 
обрання. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспорт-
них даних не отримано. Посадова особа не володіє акціями Товариства 
або часткою в статутному капіталі Товариства Особа перебувала на по-
саді члена правління з 16.05.2014 року по 15.03.2017 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
правління товариства, рішенням Наглядової Ради Публічного акціонер-
ного товариства «Черкаський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року 

переобрано на новий строк голову правління Мицик Нілу Петрівну з 
16.03.2017 року строком на п'ять років, згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0011%. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
голова правління. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
правління товариства, рішенням Наглядової Ради Публічного акціонер-
ного товариства «Черкаський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року 
переобрано на новий строк члена правління, заступника голови правлін-
ня Баклицьку Тетяну Михайлівну з 16.03.2017 року строком на п'ять ро-
ків, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 
даних не отримано. Посадова особа володіє часткою в статутному капі-
талі Товариства в розмірі 0,0011%. . Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з виробни-
цтва.

В зв`язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
правління товариства, рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерно-
го товариства «Черкаський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року перо-
брано на новий строк члена правління Ощепкову Наталію Василівну з 
16.03.2017 року строком на п'ять років, згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не 
володіє акціями Товариства або часткою в статутному капіталі Товари-
ства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років начальник товаро-бракувальної дільниці, начальник крутильно-
ткацького виробництва. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
правління товариства, рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерно-
го товариства «Черкаський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року пере-
обрано на новий строк члена правління Сєхіна Євгена Михайловича з 
16.03.2017 року строком на п'ять років, згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не 
володіє акціями Товариства або часткою в статутному капіталі Товари-
ства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: начальник цеху фарбування пластмас, начальник фарбувально-
обробного виробництва 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
правління товариства, рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерно-
го товариства «Черкаський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року пере-
обрано на новий строк члена правління, секретаря правління Криворучко 
Ларису Іванівну з 16.03.2017 року строком на п'ять років, згоди посадової 
особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. По-
садова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 
0,0004%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: начальник планово-економічного відділу. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
правління товариства, рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерно-
го товариства «Черкаський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року пере-
обрано на новий строк члена правління Гриценко Катерину Федорівну з 
16.03.2017 року строком на п'ять років, згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не 
володіє акціями Товариства або часткою в статутному капіталі Товари-
ства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років головний бухгалтер 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
правління товариства, рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерно-
го товариства «Черкаський шовковий комбінат» від 15.03.2017 року об-
рано члена правління Островського Сергія Олександровича з 16.03.2017 
року строком на п'ять років, згоди посадової особи на розкриття інформа-
ції щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не володіє акці-
ями Товариства або часткою в статутному капіталі Товариства. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: майстер 
транспортно-будівельної дільниці, заступник директора з загальних пи-
тань. Особа обрана на вакантну посаду.

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

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

2. Голова правління мицик Ніла Петрівна 16.03.2017

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«чеРКаСЬКий ШовКовий КомБІНат»
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ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«чеРКаСЬКий РІчКовий ПоРт»

(Далі - ПАТ «Черкаський річковий порт», Товариство. Код за ЄДРПОУ 
03150214, місцезнаходження : 

Україна, 18016, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Горького, будинок 1),
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться «21» квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин (Далі – чергові 
Загальні збори) за адресою: Україна, 18016, черкаська область, місто 
черкаси, вулиця Горького, будинок 1, адміністративне приміщення 

Пат «черкаський річковий порт», ІІ поверх, зал засідань товариства.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 

у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «21» квітня 2017 року з 
08:00 год. до 09:10 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 Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльнос-
ті на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

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

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу То-
вариства станом на 31.12.2016р. 

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. Внесення змін до місцезнаходження Товариства, пов’язаних зі зміною 

назви вулиці.
7. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Черкаський річковий порт», шля-

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

8. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду» та «Положення 
про загальні збори» Товариства.

9. Припинення дії «Положення про ревізійну комісію» та «Положення 
про виконавчий орган (Дирекцію)» Товариства. Затвердження «Положення 
про виконавчий орган (Директора)» Товариства. 

10. 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. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Заміна ліквідатора ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський річковий порт».

основні показники фінансово-господарської діяльності Пат  «чер-
каський річковий порт» (тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 3068 3239

Основні засоби 650 909
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 323 342
Сумарна дебіторська заборгованість 1910 1156
Грошові кошти та їх еквіваленти 77 704
Нерозподілений прибуток 13 39
Власний капітал 2810 2836
Статутний капітал 58 58
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 258 403
Чистий прибуток (збиток) -26 921
Середньорічна кількість акцій (шт.) 167074 167074
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

28 23

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та го-
лосування в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодав-
ства України.

Під час підготовки до чергових загальних зборів, акціонери Товари-
ства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного у робочі дні з 08:00 год. до 16:00 год. 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 18016, Черкаська обл., 
м.  Черкаси, вул. Горького, 1, адміністративне приміщення ПАТ «Чер-
каський річковий порт», кабінет Виконавчого директора, а в день про-
ведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 
08:00 до 09.30. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о.виконавчого директо-
ра Танцюра В.Ю. 

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

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів 
рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. 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 загальних зборів. 
Пропозиція до проекту денного Загальних зборів Товариства подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. 

Телефон для довідок: (0472) 72-46-51 

Наглядова рада Пат «черкаський річковий порт»

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться « 25 » квітня 2017 року об 11.00 годині

за адресою: 68731, одеська область, Болградський район, с.  Заліз-
ничне, вул. толбухіна, буд. 92, к. 1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (25 квітня 2017 р.) з 10.00 години до 10 години 
45 хвилин за адресою: 68731, Одеська область, Болградський район,  
с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к. 1 

Початок зборів об 11.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 19 квітня 2017 року (пере-
лік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

ПеРелІК ПитаНЬ, вКлЮчеНиХ до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо 
ПоЗачеРГовиХ ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв:

1. Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря Загальних 

зборів.
3. Затвердження Порядку (регламенту) проведення чергових Загальних 

акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Звіт про корпоративне 

управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-
ланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЛГРАД СОЛАР» 
за 2016 рік. Затвердження річного звіту про результати фінансово-
господарської діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи за 2016 рік з врахуванням вимог чинного зако-
нодавства. 

8. Припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть уклада-

тися з членами Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповно-
важеної на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради Товариства.

11.Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності То-
вариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2017 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШаНовНІ аКЦІоНеРи! 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «БолГРад СолаР» 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «таКСоПаРК»
(код ЄдРПоУ 03115382)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
місцезнаходження товариства: вулиця Хоменка, будинок 9, місто 

Черкаси, Черкаської області, 18008
дата, час та місце проведення загальних зборів: «20» квітня 2017 

року о 10:00 годині за адресою: вулиця Хоменка, будинок 9, ІІ поверх, 
клас БД, місто Черкаси, Черкаської області, 18008 

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «20» квітня 2017 
року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «13» квітня 2017 року.

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
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 Директора ПрАТ «ТАКСОПАРК» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ТАКСОПАРК» про роботу за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізора ПрАТ «ТАКСОПАРК» про роботу за 2016 рік. Затвер-
дження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2016 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2017 рік.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання Ревізора Товариства.
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.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адре-
сою: вулиця Хоменка, будинок 9, ІІ поверх, клас БД, місто Черкаси, Черкась-
кої області, 18008 у робочі дні з 9:00 години до 16:00 години. а також в день 
проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. до 9:50 год. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами головний бухгалтер Бойко Юлія Олександрівна тел. /0472/630784. 
Акціонер до 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 зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного 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. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://taksopark.emitents.net.ua/ua/

Телефон для довідок: /0472/630784.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника Періоди
2016 рік 2015 рік 

Усього активів 377,8 314,0
Основні засоби 154,4 164,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 185,2 137,3
Грошові кошти та еквіваленти 36,5 11,0
Нерозподілений прибуток -98,8 -147,6
Власний капітал 319,2 270,4
Статутний капітал 211,0 211,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 58,6 43,6
Чистий прибуток (збиток) 48,8 82,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 844000 844000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

12. Попереднє надання згоди Загальними зборами акціонерів на вчинен-
ня Товариством протягом року значних правочинів та правочинів, щодо яких 
є заінтересованість. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.bolgradsolar.com.ua. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропо-
зиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних збо-
рів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 
Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рі-
шень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належ-
них акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу орга-
нів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, 
що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства: 68731, Одеська 
область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к. 1.

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства 68731, Одеська 
область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к. 1, у 

робочі дні з 9-00 години до 17-00 години), а в день проведення загальних 
зборів – за місцем їх проведення: 68731, Одеська область, Болградський 
район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к. 1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Смолін М.С.

довідки за телефонами: ((0482) 39-05-83) та за місцем знаходження 
Товариства (68731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, 
вул. Толбухіна, буд. 92, к. 1)
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2016р.(тис. грн.)*
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 758 336 843 602
Основні засоби 565 127 670 090
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 587 2 586
Сумарна дебіторська заборгованість 173227 (139935)
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 686 26 425 
Нерозподілений прибуток (збиток) (601 519) (564 660) 
 Власний капітал (334 798) (297 939)
Статутний капітал 266 721 266 721 
Довгострокові зобов'язання 1 085 118 1 134 413 
Поточні зобов'язання 8 016 7 129 
Чистий прибуток (збиток) (36 859) (190 654) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 266720820 266720820
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
член Наглядової Ради Гєоргiу людмила Георгiївна

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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до уваги акціонерів ПУБлІчНоГо аКЦІоНеРНоГо това-
РиСтва «чеРКаСЬКий ПРиладоБУдІвНий За-
вод» (код ЄдРПоУ 14309572), місцезнаходження товариства: 

вул. 30 років Перемоги, 5/1, м. Черкаси, Черкаська обл., Україна, 18000
Повідомляємо вас про проведення річних загальних зборів 

акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «черкаський приладобудівний 

завод» (далі – річні загальні збори).
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 

вул.  30 років Перемоги, 5/1, м. черкаси, 18000, в приміщенні адміні-
страції Пат «черкаський приладобудівний завод» (6-й поверх, кабінет 
№ 50 голови правління). 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 
10  годин 00 хвилин до 10 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 
2017 року 11 годин 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних за-
гальних зборах, встановлена 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслід-
ками їх розгляду.

5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків 
Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 та 2016 роки.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за 

підсумками роботи Товариства у 2015 та 2016 роках.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

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

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-

екту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: www.pribor.ck.ua

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридич-
них та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкаський приладобу-
дівний завод» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім 
суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня 
перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: вул. 30 
років Перемоги, 5/1, , м.Черкаси, 18000, кабінет № 50/4, а в день проведен-
ня річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 годин 00 хви-
лин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є юрискон-
сульт ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» Німич О.В.

Телефон для довідок: (063) 300-94-04.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів.

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 ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Тел. довідок:(063)300-94-04
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Пат «черкаський приладобудівний завод» (тис. грн)
Найменування показника Період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 21 378 21 968
Основні засоби 18 322 19 705
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 036 1 666
Сумарна дебіторська заборгованість 956 592
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 5
Нерозподілений прибуток -17 689 -13 345
Власний капітал 895 5 294
Статутний капітал 14 532 14 532
Довгострокові зобов'язання 84 188
Поточні зобов'язання 20 399 16 486
Чистий прибуток (збиток) -4 344 -4 782
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58 127 880 58 127 880
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) 104 111
Голова правління  а.в.Колесник

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаЇНСЬКа ФІНаНСова ГРУПа»

2. Код за ЄДРПОУ 
14285934
3. Місцезнаходження 
01033 місто Київ Саксаганського, 77
4. Міжміський код, телефон та факс 
(44) 278 64 81 (44) 278 64 81
5. Електронна поштова адреса 
ostalena@ufg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid

=289
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
II. текст повідомлення 

13 березня 2017 року Правлінням ПрАТ «УФГ» (Протокол №4 від 13.03.2017 
року) прийнято рішення про утворення Львівської філії Приватного акціонер-
ного товариства «Українська фінансова група». Причинами (підставами) прий-
няття рішення є: наявність зростаючого попиту населення на фінансові по-
слуги та необхідність розширення мережі структурних підрозділів компанії.

Львівська філія Приватного акціонерного товариства «Українська фі-
нансова група» (далі – Філія), місцезнаходження: 79054, м. Львів, вул. Лю-
бінська, буд. 104. Функції, що виконуватиме Філія: здійснення діяльності з 
надання фінансових послуг від імені ПрАТ «УФГ», а саме: переказ коштів, 
діяльність з обміну валют.

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

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

2.
Голова Правління Татуріна О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 13.03.2017

(дата) 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«чеРКаСивтоРРеСУРСи»

(код ЄдРПоУ 01886224)
місцезнаходження: 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, Придні-

провський район, вулиця Гоголя, будинок 421.
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться «27» квітня 2017 року о 15-00 годині за адресою вул. Сурі-
кова, 20 м. черкаси, Україна, 18000 (2-й поверх, актовий зал).

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Голови Правління Товариства.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Черкасивторресурси» за 2016 рік. За-
твердження висновків Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висно-
вків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку за 2016 рік. 
9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були 

вчинені Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з 
дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартос-
ті активів Товариства за 2016 рік.

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

Найменування показників Періоди
2015р. 2016р.

Усього активів 19204,00 22031,00
Основні засоби 6662,00 11649,00
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5111,00 5243,00
Сумарна дебіторська заборгованість 6013,00 3820,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 1156,00 1018,00
Нерозподілений прибуток 11507,00 18159,00
Власний капітал 13244,00 19912,00
Статутний капітал 21 21
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання та забезпечення 5960,00 2119,00
Чистий прибуток (збиток) 7089,00 8064,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42689,00 42689,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 98 100

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2017 року з 
14-00 до 14-55 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах на 24-00 годину «21» квітня 2017 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера, крім паспорта – довіреність на право участі у за-
гальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: вул. Гого-
ля, 421 м. Черкаси 18005 (адмінбудівля Товариства, 2-й поверх, кабінет 
бухгалтерії, у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години), а також в день 
проведення зборів – у місці їх проведення з 14:00 год. до 14:55 год. Осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
є Пташник Світлана Вікторівна, тел. (0472) 451462.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного 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.

Телефон для довідок: (0472) 451462.
адреса власного веб-сайту , на якому розміщено інформацію з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://pratcherkasivtorresursi.emitents.net.ua/ua/

Голова Правління Прат «черкасивторресурси» о.Г. Гавриленко

до уваги акціонерів
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва
«СтРаХова КомПаНІя «Життя та ПеНСІя»

Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10 (надалі – 
Товариство)

1. 18 квітня 2017 року відбудуться річні загальні збори акціонерів То-
вариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 420. Початок 
зборів об 15 - 00 годині. 

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 18 квітня 2017 року з 14-30 
до 14-50 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах акціонерів – 11 квітня 2017 року (станом на 
24  -00).

4. ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв аКЦІоНеРІв 
товаРиСтва:

1. Обрання лічильної комісії
2. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства 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 правочи-

нів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року якщо ринко-
ва вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
за 2016 рік.

10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 420, 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. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами О.В.Сапацинський.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт 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 законодав-
ства. Телефон для довідок (044) 2062885.

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті http://lifeandpension.
emitents.net.ua/
6. основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
(2016) 

Попередній 
(2015) 

Усього активів 22046 21915
Основні засоби 8 8
Довгострокові фінансові інвестиції 10369 10369
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4404 4416
Грошові кошти та їх еквіваленти 5254 5111
Нерозподілений прибуток -10563 -10649
Власний капітал 19438 19352
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові зобов'язання 2563 2563
Поточні зобов'язання 45 -
Чистий прибуток (збиток) 86 -201
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250000 250000
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

Генеральний директор  о.в. Сапацинський 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРаЇНСЬКа 
ФІНаНСова ГРУПа» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. 

Саксаганського,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або 
Товариство, повідомляє про те, що 20 квітня 2017 року відбудуться річні 

Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі – Загальні збори).
Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 

(Прат «УФГ», к. 107).
Початок роботи Загальних зборів: 15-00.
Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться 20 квітня 2017 року 

з 14-30 до 15-00 за місцем проведення Загальних зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах скла-

дається станом на 24 годину 00 хвилин 13 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-
ства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про звіт Правління Товариства за 2016 рік.
5. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі, фінансової 

звітності Товариства за 2016 рік.
8. Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
11. Про створення та ліквідацію філій Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватно-

го розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків;

14. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення);

15. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-
ються повноваження щодо вчинення дій та прийняття рішень, передбаче-
них чинним законодавством України, за етапами збільшення статутного 
капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

16. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження проводити дії, передбачені чинним законодавством Украї-
ни, за етапами збільшення статутного капіталу шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій.

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведен-
ня Загальних зборів акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 77, ПрАТ «УФГ», к. 107), 
у робочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 20 квітня 2017 року – акціонери 
ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних збо-
рів, вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів  
ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Кон-
тактний телефон: (44) 278 64 81.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=290.

основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства за 2016р. (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 259 865 146 165
Основні засоби 3 145 2 344
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 257 157
Сумарна дебіторська заборгованість 102 564 44 136
Грошові кошти та їх еквіваленти 153 737 99 432
Нерозподілений прибуток 2 338 2 413
Власний капітал 85 959 81 674
Статутний капітал 72 100 72 100
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 173 906 64 491
Чистий прибуток (збиток) 36 26
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 775 697 1 693 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 378 240

Наглядова рада Прат «УФГ» 

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«лУБНиФаРм»

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квіт-
ня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. лубни, 
вул.  Барвінкова,16, переговорна кімната, 2 поверх адміністра-
тивного корпусу.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 20 квітня 
2017  року з 10.00 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту правління.

5. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту товариства і розподілу прибутку за 
2016 рік та напрямки використання прибутку в 2017 році.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Cтатуту товариства та 
затвердження Статуту в новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контр-

актів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання контрактів.

12. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов контр-

актів з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання контрактів.

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

Найменування показника Період
2015р 2016р

Усього активів 173 731 192 902
Основні засоби 42 443 47 131
Довгострокові фінансові інвестиції 19 19
Запаси 84 379 82 960
Сумарна дебіторська заборгованість 42 501 54 035
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 371 1 797
Нерозподілений прибуток 6 894 9 706
Власний капітал 132 916 142 622
Статутний капітал 12 288 12 288
Довгострокові зобов’язання 29 013 29 013
Поточні зобов’язання 11 802 21 267
Чистий прибуток 6 894 9 706
Середньорічна кількість акцій (шт.) 104 494 104 494
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

471 472

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

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати 
документ – паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів – 
додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на 
загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного 
законодавства.

З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком 
денним загальних зборів можна ознайомитися за адресою - м. Лубни, 
вул. Барвінкова, 16, кімната відділу управління персоналом 
ПАТ  «Лубнифарм» з 9.00 до 17.45 в робочі дні товариства.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами - Кравченко І.В.

Телефон для довідок (05361)7-76-32  Наглядова рада
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлIчНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво 
"КоЗелеЦЬКе 
автотРаНСПоРтНе 
ПIдПРиЄмСтво 17440"

2. Код за ЄДРПОУ 03119629
3. Місцезнаходження 17000, смт.Козелець Чернiгiвської 

обл., Чапаєва, 13
4. Міжміський код, телефон та факс (04646) 2-14-81, 2-14-37 (04646) 

2-24-00
5. Електронна поштова адреса kozelec-17440@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

atp-17440.in.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
Згiдно отриманого 16.03.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 

України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну 

розмiру частки акцiонера - фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй з 0 % 
до 20,046714 %. При цьому розмiр частки акцiонера - фiзичної особи в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 0 % до 20,046714 %.

Згiдно отриманого 16.03.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну 
розмiру частки акцiонера - фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй з 0 % 
до 20,046714 %. При цьому розмiр частки акцiонера - фiзичної особи в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 0 % до 20,046714 %.

Згiдно отриманого 16.03.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну 
розмiру частки акцiонера - фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй з 0 % 
до 20,046714 %. При цьому розмiр частки акцiонера - фiзичної особи в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 0 % до 20,046714 %.

Згiдно отриманого 16.03.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну 
розмiру частки акцiонера - фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй з 
57,666009 % до 0 %. При цьому розмiр частки акцiонера - фiзичної особи в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 57,666009 % до 0 %.

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

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

2. Голова Правлiння Бодня Вiктор Данилович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.03.2017
(дата)

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «олеКСаН-
дРІйСЬКа ФаБРиКа дІаГРамНиХ ПаПеРІв» (код 
ЄДРПОУ 02424856, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., м. Олек-
сандрія, пр. Будівельників, 40 повідомляє, що чергові Загальні збори акціо-
нерів відбудуться 21 квітня 2017 року за адресою: Кіровоградська обл.,  
м. олександрія, пр. Будівельників, 40, каб. №1 (актовий зал) об 11.00. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах про-
водитиметься з 09.00 до 10.30 за місцем проведення зборів: Кіровоградська 
обл., . м. Олександрія, пр. Будівельників, 40 каб.№1 (актовий зал). Для реєстра-
ції для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
або інший офіційний документ, що ідентифікує особу, представникам акціонерів 
- паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а 
також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосу-
вання) на загальних зборах, оформлену відповідно до законодавства України. 

Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть озна-
йомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного та надати свої пропозиції, щодо питань порядку денно-
го, починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 21 квітня 
2017 року в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл.,  
м. Олександрія, пр. Будівельників, 40, 8 поверх., каб.№3. Відповідальна посадо-
ва особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голо-
ви Правління Максимчук В.Д . тел.(052-35 ) 4-04-09. Матеріали та документи, що 
стосуються питань порядку денного загальних зборів Товариства, надаються 
акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отри-
маного Товариством. В день проведення загальних зборів Товариства ознайо-
митись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних 
зборів без попереднього письмового запиту. Права акціонерів щодо внесення 
пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені 
статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: www.afdb.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:
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 секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвер-
дження регламенту зборів.

4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової Ради.

5. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по результатам 2016 року.
9. Зміна умов контракту з Головою Правління Товариства.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
11. 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 під-
писання нової редакції Статуту ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо това-
РиСтва «олеКСаНдРІйСЬКа ФаБРиКа дІаГРамНиХ ПаПеРІв». 

12. Прийняття рішення про зміну назви дочірнього підприємства 
«друкарня «діа – Плюс» Публічного акціонерного товариства «олек-
сандрійська фабрика діаграмних паперів».

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства 
дочірнього підприємства «друкарня «діа – Плюс» Пат «оФдП», шля-
хом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції 
Статуту дП друкарня «діа – Плюс» Прат «оФдП» у новій редакції. ви-
значення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту 
дП «друкарня «діа – Плюс» Прат «оФдП». 

14. Затвердження Положень товариства «Про Загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» у новій редакції.

15. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової Ради. 

18. Припинення повноважень Ревізійної комісії. 
19. 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.
основні показники Фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

Найменування показника період
2015р. 2016р.

Усього активів 6571 7506
Основні засоби 2342 2156
Довгострокові фінансові інвестиції 299 299
Запаси 780 671
Сумарна дебіторська заборгованість 2881 4053
Грошові кошти та їх еквіваленти 267 325
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 113 152
Власний капітал 5888 5927
Статутний капітал 5775 5775
Довгострокові зобов’язання -- --
Поточні зобов’язання 683 1579
Чистий прибуток (збиток) 98 39
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3982800 3982800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 38

Наглядова Рада.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФА-
БРИКА» (надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 00845743, місцезнаходження: 
вул. Фабрична, 4, село Стасі, Диканський район, Полтавська область, 
38541, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства (нада-
лі – загальні збори) відбудуться 21 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв., за 
адресою місцезнаходження Товариства: вул. Фабрична, 4, село Стасі, 
диканський район, Полтавська область, приміщення адмінбудівлі то-
вариства, кабінет № 1.Реєстрація акціонерів та їх представників для учас-
ті у загальних зборах Товариства буде проводитись 21 квітня 2016 року, з 
11 год. 00 хв. до 11 год. 

45 хв., за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства: 
приміщення адмінбудівлі Товариства, кабінет № 1, вул. Фабрична, 4, село 
Стасі, Диканський район, Полтавська область.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує осо-
бу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що 
ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право 
представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних збо-
рах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповнова-
женим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом 
на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут 
юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або 
нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої 
особи. Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери мо-
жуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання ак-
ціонерам цього повідомлення до 21 квітня 2017 року в робочі дні, робочий 
час з 16 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за адресою місцезнаходження Товари-
ства: приміщення адмінбудівлі Товариства, кабінет № 1, вул. Фабрична, 4, 
село Стасі, Диканський район, Полтавська область. Відповідальна посадо-
ва особа – директор Плахотя Сергій Іванович. В день проведення загаль-
них зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можли-
во у місці проведення загальних зборів. Документи (матеріали), необхідні 
для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товари-
ства, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його 
письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надан-
ня документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на 
адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлен-
ня. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з доку-
ментами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів без 
попереднього письмового запиту. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: http://poltavaptf.at24.com.ua/

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 

участь у загальних зборах Товариства: на 24 год. 00 хв., 14 квітня 
2017  року. 

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що виносять-
ся на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.2. Визначення та затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.3. Обрання голови та секретаря загаль-
них зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.4. Розгляд 
звіту Директора, Звіту Наглядової ради та звіту ревізійної комісії про 
фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році. Прийняття рі-
шень за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та ревізій-
ної комісії.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6. Вирі-
шення питання про розподіл прибутку, отриманого у 2016 році.7. Вирішення 
питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що мо-
жуть вчинятись у квітні-грудні 2017 року та в січні-квітні 2018 року. Надання 
повноважень на укладення таких правочинів.8. Вирішення питання про по-
переднє схвалення значних правочинів Товариства, щодо яких є заінтере-
сованість, що можуть вчинятись у квітні-грудні 2017 року та в січні-квітні 
2018 року. Надання повноважень на укладення таких правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 759 674 628 532
Основні засоби 474 036 479 549
Довгострокові фінансові інвестиції 25 25
Запаси 51 489 42 180
Сумарна дебіторська заборгованість 311 157 156 610
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 063 60 654
Нерозподілений прибуток 433 118 367 769
Власний капітал 652 188 587 545
Статутний капітал 18 628 18 628
Довгострокові зобов’язання 37 878 0
Поточні зобов’язання 69 608 40 987
Чистий прибуток (збиток) 64 643 145 427
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 580 000 2 580 000
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)

305 321

Наглядова рада Прат «Полтавська Птахофабрика». Телефон для 
довідок Товариства: (0532) 502375.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтавСЬКа ПтаХоФаБРиКа»

Пат «КРемеНчУЦЬКий РІчКовий ПоРт»
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться  

27 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 
(у приміщенні їдальні в 1-ому залі) 

Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне до-
ручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 21квітня 2017р.

Проект порядку денного:
1 Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загаль-

них 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 Розподіл прибутку 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 рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.krrp.net. З матеріалами щодо питань проекту порядку денного загальних 

зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. 
Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 
12.40).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Жданова Т.І.

Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-30-22.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника Період
Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 36714 38706
Основні засоби 31654 34816
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2295 2538
Сумарна дебіторська заборгованість 2387 753
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 31
Нерозподілений прибуток 19227 18400
Власний капітал 19297 18470
Статутний капітал 68 68
Довгострокові зобов’язання 6777 7491
Поточні зобов’язання 10640 12745
Чистий прибуток (збиток) 827 315
Середньорічна кількість акцій (шт.) 195216 195216
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 142 155
1. Генеральний директор Пат «КрРП» т.І. Жданова
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КомПа-

НІя З УПРавлІННя аКтивами «ПеРевеСло», місцез-
находження 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 43, оф. 303, код за 
ЄдРПоУ 33751259 (надалі – товариство), повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів товариства, що відбудуться  
17 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 79026, 
м.  Львів, вул. Сахарова, буд. 43, оф. 303.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у річних загальних зборах акціонерів - 11 квітня 2017 р. станом на 
24.00 год.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що беруть участь у річних 
загальних зборах акціонерів, буде проводитися у день проведення річних 
загальних зборів акціонерів з 11.00 до 11.50 за місцем їх проведення. 

для реєстрації при собі необхідно мати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера;
- для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінали або нотаріально посвідчені копії), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену відповідно до умов чинного законо-
давства України;

- для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену відповідно до умов чинного законо-
давства України.

Порядок денний
1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціоне-

рів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Об-
рання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
затвердження порядку ведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-
ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження аудиторського висновку за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку або визначення порядку покриття збитків То-
вариства за 2016 рік.

8. Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викла-
дення їх у новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради.

10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про створення одноосібного виконавчого органу 

Товариства (директора) замість правління Товариства.
12. Про затвердження змін до статуту Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності Прат «КУа 
«ПеРевеСло» (тис. грн.) за 2016 рік

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 10412,70 10305,8
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 652,2 652,2
Інші фінансові інвестиції 9132,40 9132,40
Сумарна дебіторська заборгованість 628,00 518,20
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 2,9
Власний капітал 9619,50 9638,8
Статутний капітал 7500 7500
Нерозподілений прибуток 1942,40 1961,70
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 793,20 667,10
Чистий прибуток (збиток) -19,30 -76,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7500000 7500000
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

Ознайомитися з документами та внести свої пропозиції, пов’язані з по-
рядком денним загальних зборів, акціонери можуть особисто за адресою: 
Україна, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 43 поверх 3, каб.303 у строк, 
визначений чинним законодавством України.

Правління Прат «КУа«ПеРевеСло»

до уваги акціонерів 
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «СтРа-

Хова КомПаНІя «БРоКБІЗНеС»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3
Наглядова рада повідомляє, що 20 квітня 2017 року відбудуться чергові 

(річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. 
№  420). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2017 року (станом на 
24.00).

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря збо-

рів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2016 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 
органу (Правління) за 2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. 6. Про затвердження результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Про порядок розподілу 
прибутку і збитків Товариства.  8. Про визначення розміру дивідендів та по-
рядок їхньої виплати.  9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 
рік. 10. Про внесення змін до статуту Товариства. 11. Про внесення змін до 
Положення про Загальні збори. 12. Про внесення змін до Положення про 
Наглядову раду. 13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган 
(Правління). 14. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.  
15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства. 
16. Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності у 2016 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Попередній
(2015р.)

Звітний
(2016р.)

Усього активів 239513 251184
Нематеріальні активи 742 738
Основні засоби 26477 25480
Інвестиційна нерухомість 1339 1339
Довгострокові фінансові інвестиції 75586 74806
Відстрочені податкові активи 0 0
Залишок коштів у централізованих страхо-
вих резервних фондах

6458 5778

Запаси 179 289

Сумарна дебіторська заборгованість 30830 50522
Поточні фінансові інвестиції 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 94799 88968
Частка перестраховика у страхових резервах 3103 3264
Статутний капітал 51400 51400
Нерозподілений прибуток (збиток) 84783 90617
Власний капітал 152403 157611
Довгострокові зобов'язання 56399 62028
Поточні зобов'язання 30711 31545
Чистий прибуток (збиток) 556 5206
Середньорічна кількість акцій (шт.) 367144 367144
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність штатних працівників на кінець 
періоду (осіб)

158 150

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 20 квітня 2017 р. з 
9.00 до 9.50 за місцем проведення Загальних зборів.

Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного 
розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://bbs.ua/
korporativna-informatsiya/. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, 
вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час - з 09.00 до 
18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових (річ-
них) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою 
за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Заступника Голо-
ви Правління з правових питань Товариства Окару Івана Валерійовича.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних збо-
рах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).
Наглядова рада 

Страхової компанії «БРоКБІЗНеС» 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво По 
матеРІалЬНо-теХНІчНомУ І СеРвІСНомУ ЗаБеЗПе-

чеННЮ «тРоСтяНеЦЬРайаГРотеХСеРвІС»
(код за ЄДРПОУ 00902211, місцезнаходження: 24300, Вінницька область, 
Тростянецький район, селище міського типу Тростянець, вулиця Наконеч-
ного 15, корпус А, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і про-
екти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - www.00902211.

pat.ua; ел.поштова скринька - par@00902211.pat.ua; тел. (04343) 2-29-79)
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів..

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 21.04.2017 року о 
10.00 год., 

Місце проведення загальних зборів акціонерів:- 24300, вінницька об-
ласть, тростянецький район, селище міського типу тростянець, вули-
ця Наконечного 15, корпус а, адмінбудинок, актова зала. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах на 24 годину 14.04. 2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник 
акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітен-
та але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-

рів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосуван-
ня на зборах.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-

нами Наглядової ради 
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

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

13. Відчуження майна - комплекс будівель та споруд, розташованих за 
адресою: Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця 
Промислова, 3.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, 
робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Тростянецький 
район, смт. Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А, адмінбудинок, 
бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Ко-
рунець Наталія Анатоліївна, тел.(04343) 2-12-54.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 699,0 627,0
Основні засоби 227,0 212,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 290,0 231,0
Сумарна дебіторська заборгованість 178,0 240,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,0 17,0
Нерозподілений прибуток -304,0 -301,0
Власний капітал 457,0 460,0
Статутний капітал 23,0 23,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 242,0 167,0
Чистий прибуток (збиток) -3,0 -46,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13248 13248
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 7 9

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. т.в.о. директора 
Прат по мтСЗ «тростянецьрайагротехсервіс « о.П.Гембар.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СиСтема» (надалі – 
Товариство), код ЄДРПОУ 33153606, місцезнаходження: 04114, Укра-
їна, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, повідомляєпро проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 
року за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, другий по-
верх, кабінет Генерального директора.Реєстрація акціонерів буде 
проводиться з 11.00 годині до 11.45годині. Початок зборів о 
12.00годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в 
Загальних зборах 13квітня 2017 року (станом на 2400) .

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Про обрання лічильної комісіїЗагальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генераль-

ного директора Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, балансу 

та інших форм річної звітності за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
7. Про продовження повноважень Генерального директора Товари-

ства.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)*

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 2076,9 2822,1
Основні засоби 1516,9 2219,7
Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси 18,1 8,3
Сумарна дебіторська заборгованість 193,3 217,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,7 0,5
Нерозподілений прибуток -1337,2 -1320,2
Власний капітал
Статутний капітал 256,3 256,3
Довгострокові зобов'язання 1067,0
Поточні зобов'язання 3157,8 2819,0
Чистий прибуток (збиток) 39,5 -314,6
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) 3 4

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загаль-
них зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариство 
надає акціонерам можливість ознайо ми тися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19,другий 
поверх, кабінет Генерального директорау робочі дні, робочий час з 10-
00 годин до 16-00 годин та в день проведення Загальних зборів. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Генеральний директор Товариства Долгопятов Андрій Сергійович. Ак-
ціонерам при собі мати документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, додатково мати довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства.Телефон для дові-
док: (044)499-88-99.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:http://33153606.smida.gov.ua/.

Генеральний директор Прат «СиСтема»  а.С. долгопятов

Шановний акціонер 

ПРат «СиСтема»
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до УваГи аКЦІоНеРІв Пат «КвБЗ»

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КРЮКІвСЬКий ваГоНоБУдІвНий Завод»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 20 квітня 2017 року об 11-00 годині за адресою місцез-
находження товариства: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вули-
ця Івана Приходька, будинок 139, приміщення актового залу півскатно-
візкового цеху (3-й поверх) ПАТ «КВБЗ». Реєстрація акціонерів та їх 
представників відбудеться в день та за місцем проведення річних за-
гальних зборів з 09-30 год. до 10-40 год.

для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів 
(далі  – Збори) необхідно надати:

• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (пас-
порт);

• представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згід-
но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представни-
ка (паспорт);

• представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене 
згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юри-
дичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності 
надається документ (витяг, наказ) про його призначення (обрання) на по-
саду, витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної 
особи без довіреності, засвідчені підписом уповноваженої особи та печат-
кою товариства (у разі відсутності печатки товариства, зазначені докумен-
ти засвідчуються нотаріально), а також документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт). 

Проект порядку денного 
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської 

діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фі-
нансової звітності) за 2016р. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансо-

во  - господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження порядку розподілу (погашення) збитків Товариства. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 

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

Найменування показника Період
звітний 
(2016)

попередній 
(2015)

Усього активів 3'260'917 3'010'095
Основні засоби 560'210 614'294
Довгострокові фінансові інвестиції 37'042 37'004
Запаси 893'940 780'275
Сумарна дебіторська заборгованість 927'943 444'474
Грошові кошти та їх еквіваленти 720'009 477'677
Нерозподілений прибуток (303'054) (172'332)
Власний капітал 1'936'465 2'054'358
Статутний капітал 86'010 86'010
Довгострокові зобов'язання 342'531 703'261
Поточні зобов'язання 981'921 252'476
Чистий прибуток (збиток) (112'848) (416'725)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5'287 5'528

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах  – 
13 квітня 2017 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень по питанням проекту порядку денного: www.kvsz.com. 
Під час підготовки до Зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у 
робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, з дати отримання 
повідомлення до дати проведення Зборів, за адресою Товариства, у відділі 
корпоративного управління, кімната 417 та в день проведення Зборів Товари-
ства за місцем їх проведення. Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 
76-94-97. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товари-
ства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного – Голова правління – директор Товариства Шабала А.Д. або особа, яка 
виконує його обов’язки. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління – директор Пат «КвБЗ» (підпис) а.д. Шабала 

16.03.2017 М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ТАЛІСМАН СТРАХУВАННЯ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які  
відбудуться 18  квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою:  
Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3-й поверх, конфе-
ренц зал.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться 
18.04.2017р. за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації 
акціонерів о 09.00 годині, закінчення реєстрації о 09.45 годині. Для участі у 
зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а пред-
ставникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, засвід-
чену згідно вимог чинного законодавства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 11.04.2017р.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів та надання повно-

важень на підписання протоколу загальних зборів.
3. Про звіт Правління Товариства за 2016 рік.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції.
9. Про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і 

членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи для підписання 
договорів від імені Товариства.

Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акці-
онери Товариства можуть ознайомитись за адресою: Україна, 04080, м. 
Київ, вул. Кирилівська, 39 (3-й поверх, конференц зал) в робочі дні з поне-
ділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 

14:00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх 
проведення. 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: talisman-sk.com.ua

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами В.о. Голови Стрижко Михайло Вячеславович

Телефон для довідок: (044) 393-40-06
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
 2015 рік 2016 рік

Усього активів 51223 52280
Основні засоби 930 1913
Довгострокові фінансові інвестиції 30678 29585
Запаси 72 85
Сумарна дебіторська 
заборгованість

2707 1877

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

6964 8857

Нерозподілений прибуток -51960 -74333
Власний капітал 26878 40408
Статутний капітал 25820 25934
Довгострокові зобов’язання 5700 9492
Поточні зобов’язання 18645 2380
Чистий прибуток (збиток) -22373 -23949
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

12928011 25663732

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

до уваги акціонерів 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва
«СтРаХова КомПаНІя «талІСмаН СтРаХУваННя»

Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39
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ШаНовНий аКЦІоНеРе!
Публічне акціонерне товариство «Хмільницький елеватор» (надалі - 

ПАТ «Хмільницький елеватор», або Товариство), код ЄДРПОУ 00953295, 
місцезнаходження Товариства: 22000, м. Хмільник, Вінницької обл.,  
вул. В. Порика, 26, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товари-
ства (далі – Загальні збори) відбудуться «20» квітня 2017 року о 10.00 
годині за адресою: м. Хмільник, вінницької області, вул. в. Порика, 
буд. 26, в приміщенні актового залу (кімната 101) товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться з 09.15 до 09.45 
у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 13.04.2017 р.

Проект Порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів; прий-
няття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної 
комісії Загальних зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2016 р. і основні напрями діяльності у 2017 році, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінан-
совій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку 
і збитків Товариства за 2016 р., прийняття рішення щодо виплати дивіден-
дів. 

7. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та 
Ревізійної комісії Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: ознайомлення акціо-
нерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, відбувається від дати надіслання акціонерам 

даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні, 
робочий час з 08.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства:  
м. Хмільник, Вінницької області, вул. В. Порика, буд. 26, в відділі бухгалте-
рії Товариства; а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведен-
ня. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, 
пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова Прав-
ління Б'ялківський Олександр Олексійович.

Інформація про основні показники фінансово-господарської ді-
яльності за звітний та попередній період відповідно (тис.грн.): усього 
активів – 115072; 107615; основні засоби (залишкова вартість) – 54207; 
56721; довгострокові фінансової інвестиції – відсутні; відсутні; запаси – 
408; 598; сумарна дебіторська заборгованість – 31166; 32889; грошові ко-
шти та їх еквіваленти – 29289; 17402; нерозподілений прибуток (збиток) – 
107583; 100419; власний капітал – 109539; 102375; статутний капітал – 1701; 
1701; довгострокові зобов’язання – 4397; 4635; поточні зобов’язання – 
1136; 605; чистий прибуток (збиток) – 7164; 7826; середньорічна кількість 
акцій (шт.) – 6802184; 6802184; кількість власних акцій, викуплених протя-
гом періоду (шт.) – немає; немає; загальна сума коштів, витрачених на ви-
куп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутні; відсутні; чисельність 
працівників на кінець періоду (осіб) – 76;80.

до УваГи аКЦІоНеРІв! Реєстрація акціонерів (їх представників) про-
водиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представни-
ку) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у 
реєстрі (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, 
що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах 
у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника ак-
ціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі 
Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на 
посаду керівника, паспорт.

Адреса власного веб-сайту, на якої розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
hmelnik.actisilos.net

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, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня 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).

Телефон для довідок (04338) 2-20-80

Наглядова рада товариства

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ХмІлЬНиЦЬКий елеватоР»

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ 

ВИН» (далі - «Товариство»), місцезнаходження Товариства: 65058, м. Оде-
са, Приморський район, Французький бульвар, буд. 36, повідомляє про 
скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 
«20» квітня 2017 р. о 12.00 за адресою: м.одеса, Французький бульвар, 
буд.36, дегустаційна зала адміністративної будівлі ( кбінкет № 1д).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 13.04.2017 р.

Реєстрація акціонерів проводиться з 11.30 год. до 11.50 год. у день та за 
місцем проведення Загальних зборів Товариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Загальних зборів, відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні, робочий час 
з 9-00 до 15-00 за місцезнаходженням Товариства: 65058, м. Одеса, Примор-
ський район, Французький бульвар, буд. 36, у приймальні Голови Правління; а 
в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення; посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова Правління Черненко Сергiй Олександрович.

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прий-
няття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії За-

гальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Обрання секретаря Загальних зборів. 
4. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2016 рік і основні напрями діяльності у 2017 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.

5. Звіт Ревізора Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та ба-
лансу Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора.

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

7. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, 
звітів та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподі-
лу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції, визначення осіб уповноважених на його під-
писання.

9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради То-
вариства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами Наглядової Ради.

12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«одеСЬКий Завод ШамПаНСЬКиХ виН»
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13. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-
правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру 
його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правового договору з Ревізором.

14. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 

звітний(2016р.) та попередній (2015р.) період відповідно (тис. грн.): усього ак-
тивів – 225290; 135953; основні засоби (залишкова вартість) – 39603; 32923; 
довгострокові фінансової інвестиції – відсутні; запаси – 64021; 41790; сумарна 
дебіторська заборгованість – 116703; 53929; грошові кошти та їх еквіваленти  – 
1027; 2365; нерозподілений прибуток (збиток)  – (49032); (31976); власний ка-
пітал – 22166; 31442; статутний капітал – 8864; 8864; довгострокові 
зобов’язання  – відсутні; поточні зобов’язання – 203124; 104511; чистий при-
буток (збиток) – (19592); (11279); середньорічна кількість акцій (шт.) – 73785603; 
158041016; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – 0; 
126383120; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду(грн.) – 0,0; 35387273,60; відсутня; чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) – 96; 81.

до УваГи аКЦІоНеРІв! Реєстрація акціонерів (їх представників) про-
водиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представни-
ку) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), 
представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноважен-
ня представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чин-
ного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства не пізніш як 
за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати 
проведення загальних зборів.

Адреса власної веб-сторінці, на якій розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.champagne.odessa.ua

таКоЖ ЗвеРтаЄмо ваШУ УваГУ, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено 
згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему Укра-
їни», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних збо-
рах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без 
видачі таким особам бюлетеня для голосування). 

Наглядова рада товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації ( відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосую-

чих акцій ) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Науково-виробничий центр 
"Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 23518596
3. Місцезнаходження 03134 м. Київ вул. Миру,17
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 406-03-09 (044) 402-84-74

5. Електронна поштова 
адреса

olga-a@bhfz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://bcpp.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
У зв'язку iз отриманням 15.03.2017р. реєстру власникiв iменних цiнних 

паперiв вiд депозитарiю ПАТ «НДУ», емiтенту стало вiдомо, що у системi 
реєстру, станом на 10.03.2017р., змiнився пакет власника акцiй, якому на-
лежить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ НВЦ «Борщагiвський 
ХФЗ», а саме: пакет голосуючих акцiй, що належить юридичнiй особi При-
ватне акцiонерне товариство «Фармацевтична фiрма «Дарниця» (Україна), 
код ЄДРПОУ 00481212, мiсцезнаходження: 02093, м. Київ, 
вул.  Бориспiльська, буд. 13, що становив до змiн 3174 акцiй ( 30.663703 % 
голосуючих акцiй), збiльшився до 3185 акцiй ( 30.769973 % голосуючих 
акцiй). Оскiльки, у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не зазначена 
дата змiн, тому у Повiдомленнi у полi «дата облiку» зазначена дата, на яку 
складено реєстр.

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 Безпалько Людмила Василiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.03.16

(дата)

ПУБлIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “НаУКово-виРоБНичий ЦеНтР 
“БоРЩаГIвСЬКий ХIмIКо-ФаРмаЦевтичНий Завод”

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 

товаРиСтво "КиЇв-
СЬКий КаРтоННо-
ПаПеРовий КомБІНат"

2. Код за ЄДРПОУ 05509659
3. Місцезнаходження 08700 Обухів Київська,130
4. Міжміський код, телефон та факс 0457276297 0457276297
5. Електронна поштова адреса office@papir.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Відізвати повноваження Генерального директора Баско Віталія Олек-

сандровича 26 березня 2017 року в зв’язку із закінченням терміну обрання, 
відповідно до рішення засідання Наглядової ради ПАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» 22.03.2016, протокол №115 від 22.03.2016. Відповід-
но до діючого Статуту товариства, обрання Генерального директора від-
носиться до компетенції Наглядової ради, який обирається на один рік і 

його повноваження діють до відкликання Наглядовою радою. Згоди на роз-
криття паспортних даних Баско В.О. не було надано. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді, відповідно до рішення Нагля-
дової ради від 22.03.2016, протокол №115 від 22.03.2016 – 1 рік.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Київ-
ський картонно-паперовий комбінат» 14.03.2017 р. Призначення генераль-
ного директора виконано на підставі протоколу №129 засідання Наглядо-
вої ради ПрАТ «Київський КПК» від 14.03.2017. Посадова особа Баско 
Віталій Олександрович, призначена на посаду Генеральний директор. Зго-
ди на розкриття паспортних даних Баско В.О. не було надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: з 26.03.2017 на один рік. Інші посади, які обіймав генеральний 
директор протягом останніх п’яти років: генеральний директор ПАТ «Київ-
ський КПК». Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать 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 Баско В.О.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.16
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» 
(ЄДРПОУ 00721509) повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів 20 квітня 2017 року о 10.00 за місцезнаходженням товари-
ства: м.чернігів, вул.в.дрозда, 3, зал засідань. Реєстрація 20.04.17 з 
0930 до 0950 в місці проведення зборів.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб за-

свідчення бюллетенів для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря зборів та затвердження регламенту ро-

боти зборів
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016р і прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних на-
прямків діяльності у 2017 р.

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

6. Затвердження річного звіту за 2016 р. 
7. Розподіл прибутку за 2016 р.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, що будуть відбуватися до наступних зборів.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника 2015 2016

Усього активів 11113,2 34636,5
Основні засоби 3855,3 4633,3

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3822,6 1588,2
Сумарна дебіторська 
заборгованість

3276,9 21677,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 36,4 46,2
Нерозподілений прибуток 2950,7 3118,1
Власний капітал 5717,3 5883,8
Статутний капітал 2764,0 2764,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5395,9 28752,7
Чистий прибуток (збиток) 3304,6 188,2
Середньорічна кількість акцій (штук) 2764013 2764013
Кількість власних акцій, викуплених за 
період,шт

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій за період

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

28 35

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у зборах, складається 
станом на 13.04.17. До 20.04.17 з документами щодо загальних зборів мож-
на ознайомитися в робочі дні з 800 по 1700 за адресою товариства, «При-
ймальня», а 20.04.2017– в місці проведення зборів. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами голова правління 
Берестовий С.О. Тел. 0462-694861. З проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного, можна також ознайомити-
ся на веб-сайті Товариства http://www.semena.cn.ua/. Наглядова Рада.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «НаСІННя чеРНІГІвЩиНи»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
лІКУвалЬНо-оЗдоРовчиХ ЗаКладІв «миРГоРод-
КУРоРт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, 
Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адре-
сою: 37600, Україна, Полтавська область, м. миргород, вул. Гого-
ля,  112, приміщення читального залу Палацу культури.

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

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Миргородкурорт».

2. 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. 3.Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«Миргородкурорт». Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Ради директорів та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ради директорів ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік. 

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Миргород-
курорт» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річ-
ної фінансової звітності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 
2016 рік.

9. Про розподіл прибутку ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.
10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-

мання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
12. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії 

ПрАТ «Миргородкурорт». 
13. Про обрання голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ «Миргородкурорт», 

затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
14. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» 

на 2017 рік.
15. Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ «Миргородкурорт» 

на 2017 рік.
16. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Мирго-

родкурорт» на 2017 рік. 
17. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвер-

дження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоров-
чих закладів «Миргородкурорт» в новій редакції.

18. Про внесення змін й доповнень до Положення про Загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих за-
кладів «Миргородкурорт» та затвердження його в новій редакції.

19. Про внесення змін й доповнень до Положення про Наглядову раду 
Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 

«Миргородкурорт» та затвердження його в новій редакції.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

Загальних зборах акціонерів Товариства є 14 квітня 2017 року.Початок реєстра-
ції акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017 
року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Украї-
на, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального 
залу Палацу культури. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, 
який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до норм чинного законодавства України.Акціонери можуть надавати 
пропозиції щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
Раді директорів Товариства до 01 квітня 2017 року у письмовому вигляді на 
адресу: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112. Ак-
ціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними 
з проектом порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 
місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, 
вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ): з 08:00 до 16:00 у робочі дні 
і в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загаль-
них зборів акціонерів – Гавловський Олександр Данилович, Генеральний дирек-
тор ПРАТ «Миргородкурорт».Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного:http://mirgorodkurort.ua/.Довідки за телефоном(05355)5-32-16. 

основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік
тис. грн.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 83141,9 75928,7
Основні засоби 130385,4 126708,5
Довгострокові фінансові інвестиції 569,1 569,1
Запаси 5349,6 4973,8
Сумарна дебіторська заборгованість 4420,1 3862,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 12105,4 6216,3
Нерозподілений прибуток 24561,6 19389,4
Власний капітал 69174,8 63704,9
Статутний капітал 33381,7 33381,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7866,9 7672,7
Чистий прибуток (збиток) 8423,0 6004,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власний акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 897 854

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

Генеральний директор Прат«миргородкурорт» о.д. Гавловський 
Головний бухгалтер Прат «миргородкурорт» м.І. величко 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«КРивоРІЖаГлоБУд»,

місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
просп. Південний, буд.1а, ідентифікаційний код 01238979 (надалі  – 
Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загаль-

них зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),
які відбудуться 21 квітня 2017 року за адресою: 50026, дніпропе-

тровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, буд.1а,  
4-й поверх, конференц-зал. 

Початок Зборів об 11.00 годині за місцевим часом.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем 

проведення Зборів в день проведення Зборів з 10 години 00 хвилин 
до 10 години 45 хвилин за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах – 14.04.2017 р.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, 

що посвідчує особу;
- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, 

або інші документи, що підтверджують повноваження – представни-
кам акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного 
періоду.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяль-
ності протягом звітного періоду.

5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звіт-
ності за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6. Про визначення порядку покриття збитків. 
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 

правочинів (в т.ч. значних) та надання повноважень по прийняттю рі-
шень про вчинення Товариством правочинів.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника період 
2016р 2015р

Усього активів 159 309 160 775
Основні засоби 35 665 37 275
Довгострокові фінансові інвестиції 35 161 35 162
Запаси 4 905 2 783
Сумарна дебіторська заборгованість 81 126 82 580
Грошові кошти та їх еквіваленти 130 566
Нерозподілений прибуток -64 961 -53 646
Власний капітал -28 590 -17 113
Статутний капітал 10 020 10 020
Довгострокові зобов'язання 4 155 4 238
Поточні зобов'язання 183 744 173 650
Чистий прибуток (збиток) -11 477 -9 641
Середньорічна кількість акцій (шт.) 954 305 954 305
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)

257 295

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, 
можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за місцез-
находженням Товариства: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, просп. Південний, 1а, каб. 202 (особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Салогуб 
О.М.), а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Про-
позиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією 
ж адресою.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://01238979.smida.gov.ua

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:  
8(056) 493-41-02.

Інформація в повідомленні 
про проведення загальних зборів акціонерів

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «мІЖНаРодНе БЮРо 

КРедитНиХ ІСтоРІй»
(код ЄДРПОУ 34299140)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19 квітня 
2017 року об 11год. 00хв. за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 65, 
офіс 306

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 10:40 до 10:55 в день та за місцем проведення загальних 
зборів

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 12 
квітня 2017 року.

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

1. обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ат «мБКІ».

2. обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціоне-
рів ат «мБКІ».

3. Розгляд звіту Правління ат «мБКІ» за 2016 р. та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ат «мБКІ» за 2016р. та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту ат «мБКІ» за 2016 рік. Розподіл при-
бутку і збитків ат «мБКІ» за 2016 рік.

6. Затвердження розміру та виплата річних дивідендів.
7. обрання Ревізора ат «мБКІ».
8. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором 

та обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-
правового договору з Ревізором ат «мБКІ».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, 
щоденно до початку Загальних зборів акціонерів у робочий час (з 
09.00 год. до 18.00 год. крім суботи та неділі) в приміщенні ат «між-
народне бюро кредитних історій» за адресою: м. Київ, проспект Пе-
ремоги, 65, офіс 306. особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – голова правління йоханнессон йон Гой-
ті  – тел. для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документа-
ми (044) 223-33-92.

5.1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного. https://credithistory.com.ua/ua/golovna/kreditoram/o-kompanii/
obyavleniya 

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

Найменування показника
Період

Звітний 
(2016р)

Попередній 
(2015р)

Усього активів 16484 16903
Основні засоби 205 269
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська 
заборгованість

10320 10273

Грошові кошти та їх еквіваленти 3979 2600
Нерозподілений прибуток (5241) (6041)
Власний капітал 14557 13757
Статутний капітал 13000 13000
Довгострокові зобов'язання 278 179
Поточні зобов'язання 1649 2967
Чистий прибуток (збиток) 800 (1630)
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

13000000 13000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 8

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління   (підпис) М.П.     й.Г.йоханнессон      16.03.2017р
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аГРоФІРма 
ім. Г.С. СКовоРоди» код ЄдРПоУ 00707863 (далі – Товариство)
Місцезнаходження: Україна, Харківська область, Золочівський район, 

с.  Сковородинівка 
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – 

загальні збори), які відбудуться 18 квітня 2017 року о 10-00 год. за адре-
сою місцезнаходження Товариства в приміщенні актового залу. 

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 18 квітня 
2017 року з 8-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 
зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України – 11 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визна-
чення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-
господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про виплату дивідендів. 
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства. 
11. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради То-

вариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії То-

вариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства. 

16. Припинення повноважень Голови Правління Товариства та членів 
Правління Товариства. 

17. Встановлення (визначення) кількісного складу Правління Товариства. 
18. Обрання Голови Правління та членів Правління Товариства. Затвер-

дження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, вста-

новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання контрактів з членами Правління Товариства. 

19. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть 
укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акці-
онерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

20. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися 
(укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загаль-
них зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням харак-
теру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів 
на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса власного веб - сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.agrofirma.prom.ua

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомити-
ся за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год .

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.

місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, приміщенні актового 
залу. Відповідальна особа – Субота Т.В. Довідки за телефоном : 050 343 56 89.

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

період
Попередній 

період
Усього активів 182568 58575
Основні засоби 22321 16513
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 41934 32918
Сумарна дебіторська заборгованість 13749 5153
Грошові кошти та їх еквівалент 2579 2248
Нерозподілений прибуток 76223 55020
Власний капітал - -
Статутний капітал 644 644
Довгострокові зобов’язання - 0
Поточні зобов’язання 4272 1482
Чистий прибуток (збиток) 21203 24935
Середньорічна кількість акцій (шт.) 64400 64400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 112 115

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

Голова Правління  м.І. Куценко 
М.П

16 березня 2017 року

ПовІдомлеННя ПРо ПРоведеННя РІчНиХ ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв
Наглядова Рада приватного акціонерного товариства «БетоН-

маШ» (код ЄДРПОУ 00240052, місцезнаходження: 84105, Україна, Доне-
цька область, місто Слов’янськ, вулиця Солоділова, б. 1) повідомляє про 
проведення загальних зборів акціонерів.

1. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2017 р. 
Час проведення загальних зборів акціонерів: початок о 14:00.
Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою: 84105, Укра-

їна, Донецька область, місто Слов’янськ, будинок культури «Бетонмаш», 
перший поверх, приміщення актової зали.

2. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення 
загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів 12:30; Час закінчення 
реєстрації акціонерів 13:50. 

3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 19.04.2017 р.

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

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів, затвердження її кіль-
кісного та персонального складу. 

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. 

3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 році.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора, звіту Наглядової Ради, звіту і висновку Ревізійної комісії, річного 
звіту Товариства за 2016 рік. 

7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками ро-
боти в 2016 році. 

8. Затвердження основних напрямків діяльності акціонерного Товари-
ства на 2017 рік.

9. Про затвердження Статуту Товариства, та внутрішнього Положення 
Товариства «Про Наглядову Раду», що викладені в новій редакції.

10. Про надання повноважень Генеральному директору щодо здійснен-
ня всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації 
Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, внесення змін та допо-
внень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР. Про надання Гене-
ральному директору права уповноважувати третіх осіб з питань проведен-
ня процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в 
новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, 
які містяться в ЄДР.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради. Обрання 
особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

13. Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «БЕТОНМАШ».
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, що будуть вчинятися протягом року з дня проведення За-
гальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості.

15. Про надання згоди щодо безоплатної передачі у власність територі-
альної громади міста Слов’янська гуртожитків Товариства, розташованих в 
м. Слов’янську по вул. Новий Побут, 18 і 19 , та зовнішніх інженерних мереж 
до них.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БетоНмаШ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «УКРтРаНСНаФтаБеЗПеКа»

2.Код за ЄДРПОУ: 30446298
3.Місцезнаходження: 39612, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.лео-

нова, 26
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-34-06
5.Електронна поштова адреса: utnb@kremenchug.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.utnb.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСНАФ-
ТАБЕЗПЕКА» (протокол від 15.03.17 р.) у зв’язку із закінченням строку дії 
повноважень Ревізора, обрано Ревізором Товариства Кострову Ольгу Ми-
колаївну, паспорт КО 397604 Крюківським РВ УМВС України в Полтав-
ській обл. 14.06.02 р., строком на 1рік (до проведення річних Загальних 
зборів акціонерів). Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 
2011 р. по 2014 р. - ПрАТ «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА», заступник голов-
ного бухгалтера, бухгалтер; з 2014 р. - ТОВ «Рус-інн», бухгалтер. Розмір 
пакета акцій ПрАТ «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА» - 1230 акцій на загальну 

суму 61500,00 грн., що становить 1,11818% в статутному капіталі  
емітента. 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА» (прото-
кол № 4/2017 від 15.03.17 р.) 

- припинено повноваження в.о. Директора Власової Оксани Валенти-
нівни, паспорт ЕА 324235 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській 
обл. 30.08.97 р. На посаді перебувала з 26.03.12 р. по 15.03.17 р. Підстава 
для припинення повноважень – заява Власової О. В. про звільнення. Акці-
ями Товариства не володіє;

- обрано на посаду Директора Шишлова Олександра Миколайовича, 
паспорт МН 561746 Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл. 
02.11.02 р. строком на п’ять років. Протягом останніх 5 років займав на-
ступні посади: з 16.10.09 р. – ТОВ «КЛІНТА», юрисконсульт; з 05.09.11р.  – 
ТОВ «КЛІНТА», заступник Директора; з 18.12.14 р. – ПП «Альватретрей-
дінг», заступник Директора; з 10.03.16 р. – ТОВ «Талариа трейд», 
заступник Директора. Акціями Товариства не володіє. Всі посадові осо-
би непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та 
злочини у сфері господарської, службової діяльності, не мають.

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

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

2. Найменування посади
В.о. Директора ____________                    Власова       О.В. 15.03.2017
                          ( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника )

Повідомлення!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРаЇНСЬ-

Ка ГІРНичо-металУРГІйНа КомПаНІя - миКолаЇв» 
(надалі – Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного 
річних (чергових) загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 28 березня 2017 року з 14.00 до 14.45.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 березня 2017 року о 
15.00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 54037, 
м.  миколаїв, вул. вокзальна, 5, актова зала.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 54037, м. Миколаїв, вул. Вок-
зальна, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 22 березня 2017 року.

Проект порядку денного доповнено наступним питанням:
19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –  
http://nikolaev.ugmk.net 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: 

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: Україна, 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 5, актова зала, кожно-
го робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів – та-
кож у місці їх проведення. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Директор Товариства.

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

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

ків юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок: (512) 60-14-18.
директор  Пузанов а.в.

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

Для ознайомлення з матеріалами щодо питань, які виносяться на голо-
сування, акціонери Товариства, або їх представники повинні звертатися 
особисто у робочі дні з 9:00 до 15:00 до кабінету № 12 заводоуправління 
Товариства, телефонувати, або надсилати письмові запити на адресу Това-
риства. В день проведення зборів з документами можна ознайомитися за 
місцем проведення зборів.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами, що сто-
суються питань порядку денного – Генеральний директор Товариства Флер-
ко Максим Миколайович. 

Особа відповідальна за ознайомлення з матеріалами, що стосуються 
питань порядку денного – член Наглядової ради Товариства – Федько Оле-
на Вікторівна, тел. (0626) 63-55-15.

5 1. адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного:

http://betonmash.com/download?language=uk
Інша інформація.
Згідно з рішенням Наглядової Ради (протокол № 62 від 01.03.2017р.), 

якщо у терміни, визначені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», до порядку денного Загальних зборів не буде внесено зміни, цей про-
ект порядку денного вважається остаточним порядком денним загальних 
зборів акціонерів, що скликаються на 25 квітня 2017 року.

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів при собі мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження), пред-
ставникам акціонерів фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно чинно-
го законодавства, та документ, що посвідчує особу.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 81307 65700
Основні засоби 12219 12629

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40720 28324
Сумарна дебіторська заборгованість 24058 20087
Грошові кошти та їх еквіваленти 737 881
Нерозподілений прибуток 31816 35333
Власний капітал 35886 39403
Статутний капітал 3256 3256
Довгострокові зобов'язання 67 94
Поточні зобов'язання 45354 26203
Чистий прибуток (збиток) (-3517) 549
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32563 32563
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 401 303

УваГа! Згідно п.10 Перехідних положень Закону України «Про депози-
тарну систему» від 06.07.2012 № 5178-VI: «У разі якщо власник цінних па-
перів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав 
з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговуван-
ня рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ на-
лежних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкри-
тий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають 
право 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.»

Тобто, у разі, якщо власник цінних паперів не уклав вказаний договір з 
депозитарними установами, цінні папери такого власника (акціонера) не 
враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента. 
Такі акціонери, не зможуть брати участь у голосуванні з питань порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерів.
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ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«РоССава»

 (місцезнаходження: вул. Комарова, 14а, м. Полтава, 36008)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 

21 квітня 2017 року 
за адресою : вул. Комарова, 14а, м. Полтава, адміністративна будівля, 

актовий зал. 
Початок загальних зборів о 16.00. Реєстрація акціонерів для участі у 

загальних зборах з 14.00 до 15.30 год.
Проект порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів, голови та секретаря за-
гальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів, по-
рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
това риства за 2016 рік.

3. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік.
4. Звіт та висновок ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту та 

висновку.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та порядку покрит-

тя збитків.
6. Прийняття рішення про зміну типу товариства.
7. Прийняття рішення про зміну найменування товариства.
8. Затвердження статуту та внутрішніх положень товариства у новій ре-

дакції.
9. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради товари-

ства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з обраними члена-
ми наглядової ради.

10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії та обрання членів 
ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з об-
раними членами ревізійної комісії.

11. Попереднє схвалення значних правочинів.
основні показники 

господарської діяльності Пат «Россава» 
(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний 2016 попередній 
2015

Усього активів 3829 4333

Основні засоби 1775 2150
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 955 602
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1061 1540

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

30 12

Нерозподілений прибуток 460 1408
Власний капітал 3114 4062
Статутний капітал 902 902
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 715 271
Чистий прибуток (збиток) -950 -1491
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

3609440 3609440

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних 
акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

27 30

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, є 14 квітня 2017 року станом на 24.00 годину. Для реєстра-
ції у загальних зборах акціонер (його представник) має пред'явити доку-
мент, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі 
представника акціонера – додатково документ, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у загальних зборах. З документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають 
можливість ознайомитись за місцезнаходженням товариства: вул. Комаро-
ва, 14-а, м. Полтава, в приймальні директора (адміністративна будівля) у 
робочі дні з 8-00 до 15-30 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день про-
ведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів з документами – Старишко Н.В., ди-
ректор товариства. 

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

Довідки за телефоном: (0532) 598726.  Наглядова рада 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «автотРаНСПоРтНе 
ПIдПРиЄмСтво 13057» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 
05475133, місцезнаходження – 04201, м. Київ, вул. Бережанська, 15 по-
відомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 
2017  року о 09:40 год. за адресою: м.Київ, вул. оболонська  
набережна, 17, в приміщенні Готелю «вісак», в залі для конферен-
цій №1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Звіт Генерального Директора Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту. 
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
Реєстрація учасників 19 квітня 2017 року з 09:00 год. до 09:30 год. 

за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних збо-
рів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і 
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 12 квітня 2017 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно-
важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
04201, м.Київ, вул. Бережанська, 15, кабінет 5 (виконавчий директор) в 
робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 

13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення 
за адресою: м.Київ, вул. Оболонська набережна, 17, в приміщенні Готе-
лю «Вісак», в залі для конференцій №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Виконавчий директор Бурський І.О.,  
тел. 430-56-10.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://trans13057.informs.net.ua.
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 873 2348
Основні засоби 4250 4257
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 526 993
Сумарна дебіторська заборгованість 68 212
Грошові кошти та їх еквіваленти 263 62
Нерозподілений прибуток (875) (950)
Власний капітал 486 411
Статутний капітал 71 71
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 817 2587
Чистий прибуток (збиток) 75 10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 283360 283360
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

25 37

Наглядова Рада

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«автотРаНСПоРтНе ПIдПРиЄмСтво 13057»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 17 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

48



№52, 17 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

49

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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У Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№49 (2554), 14.03.2017р. Прат «ЗдолБУНІвСЬКий Завод 
ПлаСтмаСовиХ виРоБІв «ІСКРа» абзац 2 слід читати:

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.03.2017 р.

Голова правління Прат завод «Іскра»  Фурманчук в.І.

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

(044) 4983815
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ПовІдомлеННя про виникнення особливої інформації про емітента.
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ЖмІЇвСЬКе»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента

00846122

3. Місцезнаходження емітента 07230, с. Жміївка, 
вул. Центральна, буд. 5

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04591) 21-2-46, 21-2-37

5. Електронна поштова адреса 
емітента

at50@atrep.com.ua

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

0846122.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб

2. текст повідомлення
ЗВІЛЬНЕНО: Головного бухгалтера - Волох Лiдiю Василiвну (згоду на 

розкриття паспортних даних не надавав) на підставі заяви за власним ба-
жанням (Наказ № 11 К від 15 березня 2017 року). Не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. 
Перебувала на посаді з 02.03.2009 р. по 15.03.2017 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО: Головним бухгалтером - Кучук Людмилу Василівну (зго-
ду на розкриття паспортних даних не надавала) згідно з Наказом № 11 К 
від 15 березня 2017 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Строк, на який призначено 
особу - безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду го-
ловного бухгалтера Гуто-Мар’ятинської сільської ради.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. директор Пат «Жміївське» Грищенко в.м., 15.03.2017 р.
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«мІЖРеГІоНалЬНа елеКтРоеНеРГетич-

На аСоЦІаЦІя «елта» 
(проїзд Стадіонний, 14-А, м. Харків, Україна, 61091, код ЄДРПОУ 

23458115) повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 р. об 11.00 за 
адресою: 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний,14-а, приймальня 

Президента товариства.
Перелік питань до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії; прийняття рішення про припинення їх по-

вноважень.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Президента.

5. Звіт Ревізора за результатами перевірки річного звіту та балансу То-
вариства станом на 31.12.2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізора.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р.
7. Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік з ура-

хуванням вимог, передбачених законодавством. 
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року 
з дати проведення Загальних зборів акціонерів. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн)

Найменування показника
період

Звітний 
2016

Попередній 
2015

Усього активів 50178,9 112141,0
Основні засоби 2263,1 2736,1
Довгострокові фінансові інвестиції 18,4 18,4
Запаси 17406,0 54733,2
Сумарна дебіторська заборгованість 16915,1 30608,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 8084,8 2012,9

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

7254,2 14999,2

Власний капітал 9554,2 17299,2
Статутний капітал 1830,0 1830,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 40624,7 94841,8
Чистий прибуток (збиток) -7745,0 -16146,1
Середньорічна кількість простих 
акцій (шт)

900 900

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)

33 36

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 
21  квітня 2017 року з 10.00 до 10.45 год. за місцем проведення Загальних 
зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у За-
гальних зборах: 24-00 година 14 квітня 2017 року.

З документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися особисто до початку Загальних зборів за адресою: 
61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А, приймальня Президента Товари-
ства, у робочі дні з 9.00 до 15.00 год., а в день проведення Загальних зборів 
- також у місці їх проведення. Відповідальна особа - помічник Президента 
Галиця Сергій Володимирович, телефон (057) 392-13-39. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: elta.kharkov.ua/1.
html .

Для реєстрації кожний акціонер повинен мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт). Для представників акціонерів — довіреність на 
право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах, посвідчену 
відповідно до вимог чинного законодавства.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного річних Загальних зборів, вносяться відповідно до статті 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Президент ат «меа «елта»  лівшиць о.л.
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Наглядова рада 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(далі - Товариство), місцезнаходження: 81500, вул. Шевченка, 19А, м.

Городок, Львівська область, повідомляє, про те що 22 квітня 2017 року
об 10.00 год. за адресою: Львівська область, м. Городок, Майдан Гай-
дамаків, 5 (в приміщенні Народного дому "Просвіта"), відбудуться
чергові загальні збори акціонерів. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прий-

няття  рішення про припинення  їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність

за 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік

(річного звіту).
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товарис-

тва за 2016 рік.
7. Про вчинення значного правочину (в разі якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства).

8. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку зі
зміною типу Товариства.

10. Про затвердження внутрішніх нормативних положень, які регла-
ментують діяльність Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства.

11. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових угод,що укладатимуться з

членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

13. Про затвердження кошторису Наглядової ради Товариства у 2017
році.

14. Про припинення повноважень посадових осіб Ревізійної комісії То-
вариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії як органу Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік (в тис. грн.)

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день і за місцем проведен-
ня зборів: початок реєстрації о 09.00 год., закінчення о 09.50 год. Для
участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт); для представників акціонерів - додатково доручення
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - ста-
ном на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме -
18 квітня 2017 р.

Документи, пов’язані з проектом порядку денного зборів, з якими акці-
онери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, зна-
ходяться для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 81500, вул. Шевченка, 19А, м. Городок, Львівська область, у робочі
дні з 10.00 до 17.00. Посадовою особою, відповідальною за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради - Приходь-
ко Ю.В.. Довідки за тел.: 0503710179. Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: http://gmz.emitents.com/

Наглядова рада 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ПРИКАРПАТБУД"
(далі - Товариство), місцезнаходження:  79044, м. Львів, вул. Кн. Оль-

ги, 5-В повідомляє, про те що 21 квітня 2017 року об 11.00 год. за адре-
сою: 79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 5-В, конференц-зал, відбудуться
чергові загальні збори акціонерів Товариства. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прий-

няття  рішення про припинення  їх повноважень.
2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність

за 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік

(річного звіту).
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товарис-

тва за 2016 рік.
7. Про вчинення значного правочину (в разі якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства).

8. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку зі
зміною типу Товариства.

10. Про затвердження внутрішніх нормативних положень, які регла-
ментують діяльність Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства.

11. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових угод, що укладатимуться з

членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

13. Про припинення повноважень посадових осіб Ревізійної комісії То-
вариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії як органу Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік (в тис.грн.)

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день і за місцем проведен-
ня зборів: початок реєстрації о 10.00 год., закінчення о 10.50 год. Для
участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт); для  представників акціонерів - додатково доручення
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - ста-
ном на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме -
17.04.2017 р.

Документи, пов’язані з проектом порядку денного зборів, знаходяться
для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства за адресою: 79044,
м. Львів, вул. Кн. Ольги, 5-В в кабінеті Голови Правління, у робочі дні з
10.00 до 17.00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Голова правління Орловський С.М.. До-
відки за тел. (032) 295-24-96. Адреса власного веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: http://prykarpatbud.emitents.com/. 

Найменування показників період
звітний попередній

Усього активів 9589 6039
Основні засоби 2281 2530
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 844 610
Сумарна дебіторська заборгованість 4304 2553
Грошові кошти та їх еквіваленти 1178 205
Нерозподілений прибуток -27 -797
Власний капітал 1248 560
Статутний капітал 28 28
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8341 5479
Чистий прибуток (збиток) 770 -1101
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27056 27056
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 59 65

Усього активів 1059 1103
Основні засоби 490 537
Довгострокові фінансові інвестиції 102 102
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 329 291
Грошові кошти та їх еквіваленти 126 163
Нерозподілений прибуток 984 1046
Власний капітал 1036 1098
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 23 5
Чистий прибуток (збиток) -62 -172
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37500 37500

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

Найменування показників період
звітний попердній
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 00130820),  місцезнаходження това-

риства: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. За-
водська, 2

Повідомляємо Вас про проведення загальних зборів акціонерів Пуб-
лічного акціонерного товариства "Дніпровська теплоелектроцентраль"

(далі загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів:

51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників - адмі-
ністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ, місце проведення річних
загальних зборів - адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 09 години
00 хвилин до  09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня
2017 року о 10 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які
мають право участі у загальних зборах, встановлена  на 13 квітня  2017
року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних

зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття
рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-

ності Товариства у 2016 році,  в тому числі затвердження розміру річних ди-
відендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно
до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.  

11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в

новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться  з членами Наглядової ради То-
вариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів Товариства.
Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою:
http://www.Ddtec.pat.ua

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами законодавства  (для представників юридич-
них та фізичних осіб). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ "Дніпровська теплоелек-
троцентраль" можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного
повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім
суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня
перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою:
51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний відділ, а в
день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх прове-
дення з 09:00 до 10:00 години.   Відповідальним за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, є Генеральний директор Вітютін Є.Ю.  Телефон для до-
відок: (0569) 55-00-33.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" за 2016 рік  (тис. грн.)

Генеральний директор ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" Є.Ю. Вітютін

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 947 616 641 982
Основні засоби 45 981 44 177
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 216 2 867
Сумарна дебіторська заборгованість 782 902 552 368
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 850 13 685
Нерозподілений прибуток -101 977 -103 448
Власний капітал -74 386 -75 823
Статутний капітал 25 409 25 409
Довгострокові зобов'язання 98 1 134
Поточні зобов'язання 1 021 904 716 671
Чистий прибуток (збиток) 1 437 -63 124
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101638844 101638844
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 415 425

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонер-
ного товариства 

Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш" (скорочено ПАТ
"Дніпровагонмаш"), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє  про проведення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Дніпровагонмаш".

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство
"Дніпровагонмаш". Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпро-
петровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20.04.2017 року о
10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область,  м.
Кам'янське, вул. Володимира Логінова, буд. 8, конференцзал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для
участі у загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде
проводитись 20.04.2017 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства України.

Дата складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 13.04.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвер-

дження її складу. 
2. Затвердження регламенту проведення  загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд  річного звіту  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" про результа-

ти фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визна-

чення основних напрямів діяльності  ПАТ "Дніпровагонмаш" на 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд  річного звіту  директора ДП "Стальзавод" про результати
фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2016 рік
та визначення основних напрямів діяльності  ДП "Стальзавод" на 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2016 рік  та
кошторису наглядової ради  на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми їх розгляду.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2016 рік та
кошторису ревізійної комісії на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми їх розгляду.

7. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів
ПАТ "Дніпровагонмаш" та   ДП "Стальзавод" за 2016 рік. 

8. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ
"Дніпровагонмаш" за підсумками роботи у 2016 році.  Прийняття рішення
про виплату річних дивідендів за 2016 рік, затвердження їх розміру та спо-
собу виплати.

9. Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого
прибутку ПАТ "Дніпровагонмаш" минулих років. Прийняття рішення про
виплату  дивідендів за 2008, 2012, 2013 роки, затвердження їх розміру та
способу виплати.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ "Дніпровагонмаш".
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП "Стальзавод".
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ "Торговий Дім

"Дніпровагонмаш".
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське пред-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ"
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Шановний  акціонере  
ПАТ  "СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"!

Виконавчий орган Товариства повідомляє Вас про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (49600, м. Дніпро, вул. Панікахи,
будинок 2, корпус 1, кімната 314,  код ЄДРПОУ 00374522), що відбудуть-
ся о 15.00 годині 28 квітня 2017 року  в актовому залі №1, розташова-
ному  за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2А. Реєс-
трація акціонерів буде проводитись у день проведення зборів за вказаною
адресою з 14.45 годин до 15.00 годин. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється ста-
ном на 24.00 годину 24 квітня 2017 року. 

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

1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
2. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік з урахуван-

ням вимог чинного законодавства України.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарсь-

кої діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків
діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Генерального директора Товариства.

4. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства,

обрання членів Наглядової ради Товариства; про затвердження умов ци-
вільно-правових договорів, що укладатимуться з ними; встановлення роз-
міру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

7. Звіт та висновки Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора Товариства.

8. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

9. Про укладення Товариством договорів купівлі-продажу, застави, іпо-
теки, кредитних та інших договорів, у т.ч. укладання значних угод та угод,
в яких є зацікавленість.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом наступного року.

11. Про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб та визна-
чення умов такої участі (розміру та вартості внеску до статутного капіталу).

12. Про реорганізацію Товариства.
13. Про припинення Товариства.
14. Зміна місцезнаходження Товариства.
15. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у

новій редакції.
16. Затвердження укладених Товариством цивільно-правових угод.
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних

зборів акціонерів ПАТ "СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", особи, які мають
право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитись за місцезна-
ходженням Товариства за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Панікахи, буди-
нок 2, корпус 1, кімната 314, за умови попереднього направлення письмо-
вої вимоги про ознайомлення  особі, відповідальній за ці дії особі - вико-
навчому органу Рогут Ігорю Борисовичу, телефон для зв'язку: (056)-785-
67-70. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного -  https://sites.google.com/site/hlibsumy/. При здійсненні процедури
реєстрації учасників загальних зборів акціонерів кожний акціонер повинен
мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт). Для представ-
ника акціонера додатково для цього мати довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонера, оформлену згідно вимог чинного законодавства
України. Для акціонерів - юридичних осіб та їх представників - виписка з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців, чинна на дату проведення зборів, та документи, що посвідчують пра-
вомочність представника.

Генеральний директор  ПАТ "СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

ставництво ПАТ "Дніпровагонмаш" та положень, що регламентують внут-
рішню діяльність ПАТ "Дніпровагонмаш": Положення про загальні збори
акціонерів ПАТ "Дніпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПАТ
"Дніпровагонмаш", Положення про ревізійну комісію ПАТ "Дніпровагон-
маш", Положення про дирекцію ПАТ "Дніпровагонмаш".

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови  та членів
наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш".

15. Обрання  членів наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш".
16. Обрання голови наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш", затвер-

дження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться
з головою та  членами наглядової ради, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  з го-
ловою та  членами наглядової ради.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень  голови  та чле-
нів ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш".

18. Обрання  членів ревізійної комісії  ПАТ "Дніпровагонмаш".
19. Обрання  голови  ревізійної комісії  ПАТ "Дніпровагонмаш",  затвер-

дження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться
з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  з го-
ловою та  членами ревізійної комісії.

20. Про схвалення  значних правочинів вчинених ПАТ "Дніпровагон-
маш"  та ДП "Стальзавод" у перiод з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року,
ринкова вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв за да-
ними останньої річної фінансової звітності.

21. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятись ПАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

22. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу
загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.dvmash.biz

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання
акціонерам даного повідомлення до 20.04.2017 року (включно) акціонери

можуть  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за
місцезнаходженням  ПАТ "Дніпровагонмаш": м. Кам'янське, вул. Українсь-
ка, буд. 4, будівля заводоуправління, кім. 111. В день проведення  загаль-
них зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами - генеральний директор ПАТ "Дніпровагон-
маш" Корнецький О.Ю.

Основні  консолідовані показники фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ "Дніпровагонмаш" (тис. грн.) 

Довідки за телефоном: (0569) 51-59-85.
Наглядова рада  ПАТ «Дніпровагонмаш»

Найменування показника
період

звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 1669382 1559662
Основні засоби 84700 91830
Довгострокові фінансові інвестиції 1342 102714
Запаси 137378 142071
Сумарна дебіторська заборгованість 1224921 1027121
Грошові кошти та їх еквіваленти 163034 57241
Нерозподілений прибуток 1450673 1435473
Власний капітал 1533315 1505275
Статутний капітал 8318 8318
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 31663 33175
Поточні зобов'язання і забезпечення 104404 21212
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток) 12764 -98955
Сукупний дохід 28040 -92413
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16635800 16635800
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - 5651

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - 565

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1773 1324

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, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «РIТМ», 36376078, 03680 м.Київ Панаса Любченка, 15, (044) 
529-60-11

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.03.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ritm.emitents.net.ua/ua/docs

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «РIтм»

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 00130820),  місцезнаходження това-

риства: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. За-
водська, 2

Повідомляємо Вас про проведення загальних зборів акціонерів Пуб-
лічного акціонерного товариства "Дніпровська теплоелектроцентраль"

(далі загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів:

51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників - адмі-
ністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ, місце проведення річних
загальних зборів - адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 09 години
00 хвилин до  09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня
2017 року о 10 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які
мають право участі у загальних зборах, встановлена  на 13 квітня  2017
року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних

зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття
рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-

ності Товариства у 2016 році,  в тому числі затвердження розміру річних ди-
відендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно
до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.  

11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в

новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться  з членами Наглядової ради То-
вариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів Товариства.
Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою:
http://www.Ddtec.pat.ua

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами законодавства  (для представників юридич-
них та фізичних осіб). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ "Дніпровська теплоелек-
троцентраль" можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного
повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім
суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня
перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою:
51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний відділ, а в
день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх прове-
дення з 09:00 до 10:00 години.   Відповідальним за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, є Генеральний директор Вітютін Є.Ю.  Телефон для до-
відок: (0569) 55-00-33.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" за 2016 рік  (тис. грн.)

Генеральний директор ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" Є.Ю. Вітютін

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 947 616 641 982
Основні засоби 45 981 44 177
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 216 2 867
Сумарна дебіторська заборгованість 782 902 552 368
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 850 13 685
Нерозподілений прибуток -101 977 -103 448
Власний капітал -74 386 -75 823
Статутний капітал 25 409 25 409
Довгострокові зобов'язання 98 1 134
Поточні зобов'язання 1 021 904 716 671
Чистий прибуток (збиток) 1 437 -63 124
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101638844 101638844
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 415 425

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонер-
ного товариства 

Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш" (скорочено ПАТ
"Дніпровагонмаш"), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє  про проведення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Дніпровагонмаш".

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство
"Дніпровагонмаш". Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпро-
петровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20.04.2017 року о
10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область,  м.
Кам'янське, вул. Володимира Логінова, буд. 8, конференцзал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для
участі у загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде
проводитись 20.04.2017 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства України.

Дата складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 13.04.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвер-

дження її складу. 
2. Затвердження регламенту проведення  загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд  річного звіту  дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" про результа-

ти фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визна-

чення основних напрямів діяльності  ПАТ "Дніпровагонмаш" на 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд  річного звіту  директора ДП "Стальзавод" про результати
фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2016 рік
та визначення основних напрямів діяльності  ДП "Стальзавод" на 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2016 рік  та
кошторису наглядової ради  на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми їх розгляду.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2016 рік та
кошторису ревізійної комісії на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми їх розгляду.

7. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів
ПАТ "Дніпровагонмаш" та   ДП "Стальзавод" за 2016 рік. 

8. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ
"Дніпровагонмаш" за підсумками роботи у 2016 році.  Прийняття рішення
про виплату річних дивідендів за 2016 рік, затвердження їх розміру та спо-
собу виплати.

9. Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого
прибутку ПАТ "Дніпровагонмаш" минулих років. Прийняття рішення про
виплату  дивідендів за 2008, 2012, 2013 роки, затвердження їх розміру та
способу виплати.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ "Дніпровагонмаш".
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП "Стальзавод".
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ "Торговий Дім

"Дніпровагонмаш".
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське пред-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ"
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До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" 
Наглядова рада ПАТ "Лінде Газ Україна" (далі Товариство) ідентифіка-

ційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 05761850, місцезнаходження яко-
го: 49074, м. Дніпро,  вул. Киснева, буд. 1, повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської
діяльності ПАТ "Лінде Газ Україна" за 2016 рік, які відбудуться: 24 квітня
2017 року о 10-00 за адресою: 49074, м. Дніпро,  вул. Киснева, буд. 1,
актова зала ПАТ "Лінде Газ Україна".

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Ревізійної комісії Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну най-
менування Товариства.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-
ня його в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвер-
дження їх в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управлін-
ня та контролю.

11. Обрання органів управління та контролю. 
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів.
Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  під-

приємства  (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводиться за адресою проведення зборів 24 квітня 2017 року з 9-
15 до 9-50.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства".

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Това-
риства в робочі дні з 9-00 до 12-00 в актовій залі. А в день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - член
Правління ПАТ "Лінде Газ Україна" Бебешко Дмитро Сергійович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, - www.linde.ua.

Телефони  для  довідок:  (056) 795-15-01;  (0562) 38-69-33.
Наглядова рада ПАТ "Лінде Газ Україна"

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО - МЕХА-
НІЧНИЙ ЗАВОД"

місцезнаходження: 51217, Дніпропетровська область, Новомосковс-
ький район, смт. Меліоративне, вул. Заводська, буд.2, повідомляє про
проведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 19 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 51217, Дніпропет-
ровська область,Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул.
Молодіжна,буд.1, к.25. 

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься  за міс-
цем проведення зборів 19 квітня 2017 року  з 9.00 до 9.30. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь  у за-
гальних  зборах - 12 квітня 2017 року.

На голосування у річних  загальних зборах акціонерів Товариства, ви-
носяться наступні питання (проект порядку денного):

1. Про обрання Голови та  секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт  Правління за  результатами  фінансово-господарської діяль-

ності товариства  у  2016 році.
4. Звіт Ревізійної комісії  та її висновків за 2016 рік.
5. Переобрання Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за  2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками

2016 року.
Порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
-  до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-

тися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань включе-
них до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:
51217, Дніпропетровська область, Новомосковський р-н, смт. Меліора-
тивне, вул. Заводська, буд. 2, кабінет Голови правління у робочі дні, ро-
бочий час, кожної п`ятниці з 10:00 до 12:00 години, а в день проведення
Загальних зборів - також у місці їх проведення:  з 9.00 до 9:30 години. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го - http://01033303.infosite.com.ua/.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами та документами Голова правління Куницький Володимир Ілліч. 

Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший
визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу. 

Представникам акціонерів  необхідно мати довіреність, оформлену
відповідно до чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)  за 2016 рік.

Усього активів 1936586 1830052
Основні  засоби 254596 267263
Запаси 30607 28504
Сумарна дебіторська заборгованість 357059 336072
Грошові кошти та  їх еквіваленти 16642 14553
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -782725 -595542
Власний капітал -341455 -154272
Статутний капітал 433574 433574
Довгострокові зобов’язання 1862623 1895932
Поточні зобов’язання 408738 83686
Чистий прибуток (збиток) -187183 -321294
Середньорічна кількість акцій (штук) 1238781604 1238781604
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 180 198

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Найменування показника
період

звітний попередній

Усього активів 14318,2 14318,2
Основні засоби 6702,2 6702,2
Довгострокові  фінансові інвестиції 0 0
Запаси 568,3 568,3
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,8 5655,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 25,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5474,1 -5474,1
Власний капітал -51,3 -51,3
Статутний капітал 1081,4 1081,4
Довгострокові зобов’язання 4215,8 4215,8
Поточні зобов’язання 10153,7 10153,7
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 325 600 4 325 600

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) 0 0
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  "НПО ДНІПРОПРЕС"
Наглядова рада  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НПО

ДНІПРОПРЕС" (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніп-
ро , вул. Героїв Сталінграду, буд. 139 ; код ЄДРПОУ 24991515 )  повідом-
ляє про проведення  чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
19 квітня 2017 року за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Героїв Сталін-
граду, буд.139 (нова адреса проспект Богдана Хмельницького,139) , в
залі засідань на першому поверсі будівлі головного корпусу. Початок
зборів о 14.00 годині.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів
з 13.00 годин  до 13.45 годин у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 12.04.2017 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що

посвідчує особу;
- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства - пред-

ставникам акціонерів.
Перелік питань, включених до проекту порядку  денного Загаль-

них зборів:
1. Обрання  членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяль-

ність Товариства за 2016 рiк.
3. Звіт  Наглядової Ради товариства  за 2016 рік.
4. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за резуль-

татами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та

балансу Товариства за 2016 р.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття

збитків) за підсумками роботи у 2016 році.
7. Попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Това-
риства та надання повноважень Наглядовій раді по прийняттю рішень про
вчинення Товариством значних правочинів.   

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnip-

ropress.net.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства   (тис. грн.)

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися  у
робочі дні з 10.00 до 16.00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталін-
граду, буд. 139, в залі засідань на першому поверсі будівлі головного кор-
пусу, а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Генеральний директор. Пропозиції щодо порядку денного направляти Ге-
неральному директору в письмовій формі за адресою : 49000, м. Дніпро,
вул. Героїв Сталінграду, буд. 139. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном: (056) 740-62-45 . 

Наглядова рада ПрАТ "НПО ДНІПРОПРЕС"

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЛАЗМАТЕКС"
(місцезнаходження: 49700, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Геро-

їв Сталінграда,  буд. 139-Ж; код ЄДРПОУ 32616473) повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів що відбудуться 19 квітня
2017 р. в офісному приміщенні № 5 на другому  поверсі деревооброб-
ного корпусу, розташованого за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Ге-
роїв Сталінграда, буд. 139-Ж ( нова адреса проспект Богдана Хмель-
ницького 139-Ж).  Початок зборів об 11.00 годині. Реєстрація учасників збо-
рів проводиться за місцем проведення зборів з 10.00 годин до 10.45 годин
у день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах - 12.04.2017 р. Для реєстрації та учас-
ті у загальних зборах необхідно мати: 

- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що
посвідчує особу;

- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства - пред-
ставникам акціонерів. 

Перелік питань, включених до проекту порядку  денного Загаль-
них зборів:

1. Обрання  членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяль-

ність Товариства за 2014-2016 рік.
3. Звіт  Наглядової Ради Товариства  за 2014-2016 рік.
4. Про результати аудиторської перевірки Товариства відносно фінан-

сової звітності за  2014 -2016 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та

балансу Товариства за 2014-2016 р.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття

збитків) за підсумками роботи у 2014-2016 році.
7. Припинення повноважень Голови та членів діючої Наглядової ради

Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 
9. Обрання членів Наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-пра-

вових договорів з членами Наглядової ради.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ "ПЛАЗМАТЕКС" та затвердження

нової редакції Статуту ПрАТ  "ПЛАЗМАТЕКС".

13. Визначення уповноваженої особи  для підписання та державної ре-
єстрації Статуту Товариства.

14. Про відміну діючих внутрішніх Положень Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.plaz-
matex.dp.ua

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

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися  у
робочий час з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв
Сталінграда, буд. 139-Ж, в офісному приміщенні № 5 на другому  поверсі
деревообробного корпусу. Посадова особа, відповідальна за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами - Генеральний директор). Пропози-
ції щодо порядку денного направляти Генеральному директору в письмо-
вій формі за адресою : 49700, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139-
Ж . Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (056) 740-62-45.  

Генеральний директор

Найменування показника звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 116868 180743
Основні засоби 23742 25918
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 65237 80046
Сумарна дебіторська заборгованість 13307 43817
Грошові кошти та їх еквіваленти 1227 4054
Нерозподілений прибуток 22456 14427
Власний капітал 23764 15735
Статутний капітал 1 000 1 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 92 850 164 696
Чистий прибуток (збиток) 8029 6865
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) 475 605

Найменування показника звітний
2016

попередній
2015

попередній
2014

Усього активів 4177 45 309 45 297
Основні засоби - 3 197 3 197
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси - 11 535 11 535
Сумарна дебіторська заборгованість 4177 26 373 24 749
Грошові кошти та їх еквіваленти - - -
Нерозподілений прибуток - - -
Власний капітал - - -
Статутний капітал 32 000 32 000 32 000
Довгострокові зобов'язання - - -
Поточні зобов'язання 61 106 77 061 77 049
Чистий прибуток (збиток) ( 8 631 ) - -447
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 200 3 200 3 200
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 3

До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" 
Наглядова рада ПАТ "Лінде Газ Україна" (далі Товариство) ідентифіка-

ційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 05761850, місцезнаходження яко-
го: 49074, м. Дніпро,  вул. Киснева, буд. 1, повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської
діяльності ПАТ "Лінде Газ Україна" за 2016 рік, які відбудуться: 24 квітня
2017 року о 10-00 за адресою: 49074, м. Дніпро,  вул. Киснева, буд. 1,
актова зала ПАТ "Лінде Газ Україна".

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Ревізійної комісії Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну най-
менування Товариства.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-
ня його в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвер-
дження їх в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управлін-
ня та контролю.

11. Обрання органів управління та контролю. 
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів.
Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  під-

приємства  (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводиться за адресою проведення зборів 24 квітня 2017 року з 9-
15 до 9-50.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства".

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Това-
риства в робочі дні з 9-00 до 12-00 в актовій залі. А в день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - член
Правління ПАТ "Лінде Газ Україна" Бебешко Дмитро Сергійович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, - www.linde.ua.

Телефони  для  довідок:  (056) 795-15-01;  (0562) 38-69-33.
Наглядова рада ПАТ "Лінде Газ Україна"

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО - МЕХА-
НІЧНИЙ ЗАВОД"

місцезнаходження: 51217, Дніпропетровська область, Новомосковс-
ький район, смт. Меліоративне, вул. Заводська, буд.2, повідомляє про
проведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 19 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 51217, Дніпропет-
ровська область,Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул.
Молодіжна,буд.1, к.25. 

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься  за міс-
цем проведення зборів 19 квітня 2017 року  з 9.00 до 9.30. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь  у за-
гальних  зборах - 12 квітня 2017 року.

На голосування у річних  загальних зборах акціонерів Товариства, ви-
носяться наступні питання (проект порядку денного):

1. Про обрання Голови та  секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт  Правління за  результатами  фінансово-господарської діяль-

ності товариства  у  2016 році.
4. Звіт Ревізійної комісії  та її висновків за 2016 рік.
5. Переобрання Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за  2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками

2016 року.
Порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
-  до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-

тися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань включе-
них до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:
51217, Дніпропетровська область, Новомосковський р-н, смт. Меліора-
тивне, вул. Заводська, буд. 2, кабінет Голови правління у робочі дні, ро-
бочий час, кожної п`ятниці з 10:00 до 12:00 години, а в день проведення
Загальних зборів - також у місці їх проведення:  з 9.00 до 9:30 години. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го - http://01033303.infosite.com.ua/.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами та документами Голова правління Куницький Володимир Ілліч. 

Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший
визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу. 

Представникам акціонерів  необхідно мати довіреність, оформлену
відповідно до чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)  за 2016 рік.

Усього активів 1936586 1830052
Основні  засоби 254596 267263
Запаси 30607 28504
Сумарна дебіторська заборгованість 357059 336072
Грошові кошти та  їх еквіваленти 16642 14553
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -782725 -595542
Власний капітал -341455 -154272
Статутний капітал 433574 433574
Довгострокові зобов’язання 1862623 1895932
Поточні зобов’язання 408738 83686
Чистий прибуток (збиток) -187183 -321294
Середньорічна кількість акцій (штук) 1238781604 1238781604
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 180 198

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Найменування показника
період

звітний попередній

Усього активів 14318,2 14318,2
Основні засоби 6702,2 6702,2
Довгострокові  фінансові інвестиції 0 0
Запаси 568,3 568,3
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,8 5655,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 25,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5474,1 -5474,1
Власний капітал -51,3 -51,3
Статутний капітал 1081,4 1081,4
Довгострокові зобов’язання 4215,8 4215,8
Поточні зобов’язання 10153,7 10153,7
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 325 600 4 325 600

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) 0 0
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІЦМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17739" 
повідомляє, що 19.04.2017р. об 11.00 год за місцезнаходженням това-

риства: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 12 у холлі
приміщення адмінбудинку відбудуться загальні збори акціонерів това-
риства. Реєстрація учасників зборів проходитиме з 10.30 год. до 10.55
год. у день та за місцем проведення зборів.  Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь  у загальних зборах - 12.04.2017 р. З
документами, пов'язаними з  загальними зборами акціонерів,  можна оз-
найомитись в робочі дні  за місцем знаходження товариства з 10.00 до
13.00 звернувшись до голови правління товариства та у день зборів - за
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
но інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносять-
ся на голосування, згідно з проектом порядку денного,
http://chvat.chv.ua/Avtotransportne.html.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться
на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів
та встановлення терміну повноважень лічильної комісії. 2. Обрання голо-
ви та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження регламенту
загальних зборів акціонерів. 4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів
для голосування на загальних зборах акціонерів. 5. Звіт правління това-
риства про результати  діяльності товариства  у 2016 р., та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.  6. Звіт Наглядової ради за 2016 р. та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт та висновки Реві-
зійної комісії  товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту та висновків ревізійної комісії. 8. Затвердження річної фі-
нансової звітності   товариства за 2016 р. та порядок розподілу прибутків
за 2016 р. 9. Про зміну типу акціонерного товариства. 10. Зміна назви то-
вариства. 11. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття но-
вої редакції Статуту. 12. Визначення уповноважених осіб на підписання
нової редакції Статуту та проведення державної реєстрації нової редакції
Статуту. 13. Затвердження внутрішніх  положень товариства. 14. Припи-
нення повноважень Голови та Членів Наглядової ради товариства. 15.
Обрання Наглядової ради товариства. 16. Припинення повноважень Го-
лови та Членів Ревізійної комісії товариства.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,
вул. Воскресенська, буд. 30 у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства" повідомляє, що "24" квітня 2017 року о
12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кім-
ната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за
місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів Товариства - 18.04.2017 року.  

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 2 питання: Обрання

Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3
питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльнос-
ті на 2017 рік. 4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2016 рік. 5 пи-
тання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. 6 питання: Затвердження
висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-гос-
подарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. 7 питання: Зат-
вердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 8 питання:
Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.  9 питання:
Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства. 10 питання:
Обрання членів Біржової ради Товариства. 11 питання: Затвердження
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржо-
вої ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.12 пи-
тання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 14 питання: Зат-
вердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-
нами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії (Ревізором) Товариства. 15 питання: Попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Виз-
начення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 16
питання: Зміна типу та найменування Товариства. 17 питання: Внесення
змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у
новій редакції. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за 2016 рік (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://fbp.com.ua. 

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаход-
женням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.)
за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. 

Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів
Товариства з документами - Шишков С.Є.

Найменування показника 2015 2016
Усього активів 854 1029
Основні засоби 333 301
Запаси 75 61
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 345 347
Грошові кошти та їх еквіваленти 86 315
Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) -1233 -1218
Власний капітал -352 -337
Статутний капітал 302 302
Довгострокові зобов’язання 6 28
Поточні  зобов’язання 1200 1338
Чистий прибуток (збиток) 75 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1207280 1207280
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 86

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 56373 63366
Основні засоби 5 9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3
Сумарна дебіторська заборгованість 428 2017
Грошові кошти та їх еквіваленти 2989 13104
Нерозподілений прибуток 180 195
Власний капітал 50292 50246
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 6081 13120
Чистий прибуток (збиток) 46 122
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000000000 5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 10 12

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

(044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛЕ-
ВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" 

(35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнич-

на, 2) повідомляє  про скликання загальних зборів акціонерів 28 квітня
2017 р. об 11-00 годині.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.

2. Вибори голови та секретаря зборів.

3. Затвердження регламенту зборів.

4. Вибори наглядової ради.

5. Звіт директора.

6. Затвердження річної фінансової звітності.

7. Про порядок покриття збитків.

Місце проведення загальних зборів: 35312, Рівненська обл., Рівненс-
ький р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2, кімната № 1. 

Реєстрація учасників зборів:  28 квітня 2017 р. з 10-30 год. до 10-45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 24

квітня 2017 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника

зборів.

Відкриття зборів: 28 квітня 2017 року об 11-00 годині.

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-

ємства (каб. № 3) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загаль-

них зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - директор.

Адреса веб-сайту:   www.promin.pat.ua

Телефон для довідок: (0362) 65-02-07

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

Дані подаються за МСФЗ.

Шановні акціонери! 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНА-
РОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "УРГА"

(надалі - Компанія), місцезнаходження: 25005, Кіровоградська обл., м.

Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповід-

но до Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про прове-

дення річних загальних зборів акціонерів Компанії 21 квітня 2017 року, по-
чаток зборів об 11 год.00 хв.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних

зборів акціонерів Компанії.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.

3. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів

Компанії.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2016 рік.

5. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2016 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Ком-

панії за 2016 рік.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2016 рік. Прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за

2016 рік. 

7. Затвердження річного звіту Компанії за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компа-

нії у 2016 році.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться

Компанією протягом одного року, надання повноважень на укладання та-

ких правочинів.

10. Про внесення змін до статуту Компанії шляхом викладення його в

новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редак-

ції статуту Компанії.

Річні загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адре-

сою: 25005, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка,
1-А, в приміщенні актового залу № 55. Час початку реєстрації акціонерів

в день проведення зборів - 10 год.15хв., час закінчення реєстрації - 10 год.

45 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-

них загальних зборах акціонерів Компанії - 14 квітня 2017 року станом на

24 год.00 хв. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту по-

рядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону

України "Про акціонерні товариства". Для участі у річних загальних зборах

акціонерів Компанії необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а для

представників акціонерів - належним чином оформлену довіреність на

право участі у річних загальних зборах акціонерів та документ, що посвід-

чує особу. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку

денного: www.urga.com.ua. Акціонери можуть ознайомитись з документа-

ми, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів

Компанії, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25005, Кіровоградська

обл., м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А, кабінет 77, а також в день збо-

рів в місці проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії до за-

кінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за по-

рядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник Генерального

директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії
(тисяч гривень):

Наглядова рада Компанії

Найменування показника

Період

Звітний

2016 р.

Попередній

2015 р.

Усього активів 28975 32282

Основні засоби 6376 7914

Довгострокові фінансові інвестиції 629 1191

Запаси 15968 13281

Сумарна дебіторська заборгованість 4912 8250

Грошові кошти та їх еквіваленти 890 617

Нерозподілений прибуток -96205 -73202

Власний капітал -94705 -71702

Статутний капітал 1500 1500

Довгострокові зобов’язання 70304 62055

Поточні зобов’язання 53376 41929

Чистий прибуток (збиток) -21969 -34997

Середньорічна кількість акцій (шт.) 150000000 150000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)
- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду
- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 214 217

Найменування показника
Період

Звітний Попередній

Усього активів 208929 141448

Основні засоби 22128 25742

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 35623 15474

Сумарна дебіторська заборгованість 92356 40251

Грошові кошти та їх еквіваленти 47624 55126

Нерозподілений прибуток 68201 41113

Статутний капітал 17372 17372

Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 114766 74373

Чистий прибуток (збиток) 27088 12593

Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)
- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду
- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 351 367

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛЕ-
ВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" 

(35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнич-

на, 2) повідомляє  про скликання загальних зборів акціонерів 28 квітня
2017 р. об 11-00 годині.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.

2. Вибори голови та секретаря зборів.

3. Затвердження регламенту зборів.

4. Вибори наглядової ради.

5. Звіт директора.

6. Затвердження річної фінансової звітності.

7. Про порядок покриття збитків.

Місце проведення загальних зборів: 35312, Рівненська обл., Рівненс-
ький р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2, кімната № 1. 

Реєстрація учасників зборів:  28 квітня 2017 р. з 10-30 год. до 10-45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 24

квітня 2017 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника

зборів.

Відкриття зборів: 28 квітня 2017 року об 11-00 годині.

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-

ємства (каб. № 3) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загаль-

них зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - директор.

Адреса веб-сайту:   www.promin.pat.ua

Телефон для довідок: (0362) 65-02-07

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

Дані подаються за МСФЗ.

Шановні акціонери! 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНА-
РОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "УРГА"

(надалі - Компанія), місцезнаходження: 25005, Кіровоградська обл., м.

Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповід-

но до Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про прове-

дення річних загальних зборів акціонерів Компанії 21 квітня 2017 року, по-
чаток зборів об 11 год.00 хв.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних

зборів акціонерів Компанії.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.

3. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів

Компанії.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2016 рік.

5. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2016 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Ком-

панії за 2016 рік.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2016 рік. Прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за

2016 рік. 

7. Затвердження річного звіту Компанії за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компа-

нії у 2016 році.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться

Компанією протягом одного року, надання повноважень на укладання та-

ких правочинів.

10. Про внесення змін до статуту Компанії шляхом викладення його в

новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редак-

ції статуту Компанії.

Річні загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адре-

сою: 25005, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка,
1-А, в приміщенні актового залу № 55. Час початку реєстрації акціонерів

в день проведення зборів - 10 год.15хв., час закінчення реєстрації - 10 год.

45 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-

них загальних зборах акціонерів Компанії - 14 квітня 2017 року станом на

24 год.00 хв. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту по-

рядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону

України "Про акціонерні товариства". Для участі у річних загальних зборах

акціонерів Компанії необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а для

представників акціонерів - належним чином оформлену довіреність на

право участі у річних загальних зборах акціонерів та документ, що посвід-

чує особу. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку

денного: www.urga.com.ua. Акціонери можуть ознайомитись з документа-

ми, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів

Компанії, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25005, Кіровоградська

обл., м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А, кабінет 77, а також в день збо-

рів в місці проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії до за-

кінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за по-

рядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник Генерального

директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії
(тисяч гривень):

Наглядова рада Компанії

Найменування показника

Період

Звітний

2016 р.

Попередній

2015 р.

Усього активів 28975 32282

Основні засоби 6376 7914

Довгострокові фінансові інвестиції 629 1191

Запаси 15968 13281

Сумарна дебіторська заборгованість 4912 8250

Грошові кошти та їх еквіваленти 890 617

Нерозподілений прибуток -96205 -73202

Власний капітал -94705 -71702

Статутний капітал 1500 1500

Довгострокові зобов’язання 70304 62055

Поточні зобов’язання 53376 41929

Чистий прибуток (збиток) -21969 -34997

Середньорічна кількість акцій (шт.) 150000000 150000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)
- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду
- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 214 217

Найменування показника
Період

Звітний Попередній

Усього активів 208929 141448

Основні засоби 22128 25742

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 35623 15474

Сумарна дебіторська заборгованість 92356 40251

Грошові кошти та їх еквіваленти 47624 55126

Нерозподілений прибуток 68201 41113

Статутний капітал 17372 17372

Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 114766 74373

Чистий прибуток (збиток) 27088 12593

Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)
- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду
- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 351 367

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «одеСЬКа ЦУКРова 
КомПаНІя»

(код ЄДРПОУ 22468235, місцезнаходження: Україна, 65003, м. Одеса, 
вул.  Чорноморського козацтва, буд. 66)

повідомляє, що загальні збори акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА 
КОМПАНІЯ» відбудуться

«21» квітня 2017 року о 10.00 год.
за адресою: Україна, 65003, м. одеса, вул. чорноморського козацтва, 

буд. 66 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 

09.00 до 09.45 год. «21» квітня 2017 року за місцем проведення загальних 
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається ста-
ном на дату проведення загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голо-

сування на загальних зборах акціонерів ПРАТ «Одеська цукрова компа-
нія».

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «одеСЬКа ЦУКРова КомПаНІя»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІЦМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17739" 
повідомляє, що 19.04.2017р. об 11.00 год за місцезнаходженням това-

риства: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 12 у холлі
приміщення адмінбудинку відбудуться загальні збори акціонерів това-
риства. Реєстрація учасників зборів проходитиме з 10.30 год. до 10.55
год. у день та за місцем проведення зборів.  Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь  у загальних зборах - 12.04.2017 р. З
документами, пов'язаними з  загальними зборами акціонерів,  можна оз-
найомитись в робочі дні  за місцем знаходження товариства з 10.00 до
13.00 звернувшись до голови правління товариства та у день зборів - за
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
но інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносять-
ся на голосування, згідно з проектом порядку денного,
http://chvat.chv.ua/Avtotransportne.html.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться
на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів
та встановлення терміну повноважень лічильної комісії. 2. Обрання голо-
ви та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження регламенту
загальних зборів акціонерів. 4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів
для голосування на загальних зборах акціонерів. 5. Звіт правління това-
риства про результати  діяльності товариства  у 2016 р., та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.  6. Звіт Наглядової ради за 2016 р. та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт та висновки Реві-
зійної комісії  товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту та висновків ревізійної комісії. 8. Затвердження річної фі-
нансової звітності   товариства за 2016 р. та порядок розподілу прибутків
за 2016 р. 9. Про зміну типу акціонерного товариства. 10. Зміна назви то-
вариства. 11. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття но-
вої редакції Статуту. 12. Визначення уповноважених осіб на підписання
нової редакції Статуту та проведення державної реєстрації нової редакції
Статуту. 13. Затвердження внутрішніх  положень товариства. 14. Припи-
нення повноважень Голови та Членів Наглядової ради товариства. 15.
Обрання Наглядової ради товариства. 16. Припинення повноважень Го-
лови та Членів Ревізійної комісії товариства.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,
вул. Воскресенська, буд. 30 у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства" повідомляє, що "24" квітня 2017 року о
12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кім-
ната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за
місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів Товариства - 18.04.2017 року.  

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 2 питання: Обрання

Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3
питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльнос-
ті на 2017 рік. 4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2016 рік. 5 пи-
тання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. 6 питання: Затвердження
висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-гос-
подарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. 7 питання: Зат-
вердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 8 питання:
Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.  9 питання:
Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства. 10 питання:
Обрання членів Біржової ради Товариства. 11 питання: Затвердження
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржо-
вої ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.12 пи-
тання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 14 питання: Зат-
вердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-
нами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії (Ревізором) Товариства. 15 питання: Попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Виз-
начення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 16
питання: Зміна типу та найменування Товариства. 17 питання: Внесення
змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у
новій редакції. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" за 2016 рік (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://fbp.com.ua. 

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаход-
женням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.)
за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. 

Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів
Товариства з документами - Шишков С.Є.

Найменування показника 2015 2016
Усього активів 854 1029
Основні засоби 333 301
Запаси 75 61
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 345 347
Грошові кошти та їх еквіваленти 86 315
Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) -1233 -1218
Власний капітал -352 -337
Статутний капітал 302 302
Довгострокові зобов’язання 6 28
Поточні  зобов’язання 1200 1338
Чистий прибуток (збиток) 75 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1207280 1207280
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 86

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 56373 63366
Основні засоби 5 9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3
Сумарна дебіторська заборгованість 428 2017
Грошові кошти та їх еквіваленти 2989 13104
Нерозподілений прибуток 180 195
Власний капітал 50292 50246
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 6081 13120
Чистий прибуток (збиток) 46 122
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000000000 5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 10 12
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛIЯ"
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товарис-
тво "ЕЛIЯ", 00308904 Запорізька, Якимiвський, 72563, смт. Кирилiвка, вул.
Коса Пересип, буд.94 (056) 373-58-56,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.03.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 00308904.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Фiнансист", 21860250 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): Річні загальні збори Товариства
проводились 15.07.2016р. за рішенням Наглядової ради. Пропозицiй до пе-
релiку питань загальних зборiв не надходило. Перелік питань: 1.Обрання
членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ".2.Обрання
голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"ЕЛIЯ". 3.Звiт ви-
конавчого органу ПАТ "ЕЛIЯ" про результати фiнансово-господарської дi-
яльностi ПАТ "ЕЛIЯ" у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду вiдповiдного звiту.4.Звiт Наглядової ради ПАТ "ЕЛIЯ" про роботу у
2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звi-
ту.5.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕЛIЯ" за 2015 рiк та прийняття рi-
шення за наслiдками розгляду фвiту i висновкiв. 6.Затвердження рiчної фi-
нансової звiтностi (рiчного звiту) ПАТ "ЕЛIЯ" за 2015 рiк. 7.Визначення ос-
новних напрямкiв дiяльностi ПАТ "ЕЛIЯ" на 2016 рiк. 8.Розподiл чистого при-
бутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ
"ЕЛIЯ" у 2015 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибутку ПАТ
"ЕЛIЯ" на 2016 рiк. 9.Про дострокове припинення повноважень членiв Наг-
лядової ради Товариства, встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ра-
ди та обрання нових членiв Наглядової Ради. 10.Про дострокове припинен-
ня повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання нових членiв Ревiзiйної
комiсiї. 11. Про прийняття рiшення про вiдчуження нерухомого майна. Виз-
начення способу та порядку його вiдчуження.  12.Про делегування повно-
важень загальних зборiв акцiонерiв з питань вчинення значних правочинiв
Наглядовiй Радi. 13.Про прийняття рiшення про вчинення значних правочи-
нiв, оскiльки ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, пе-
ревищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi товариства. 14.Про прийняття рiшення про вчинення значних
правочинiв, оскiльки ринкова вартiсть майна, що є предметом таких право-
чинiв, перевищує 50 вiдсоткiв вартостi актив i за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства. 15.Припинення Публiчного акцiонерного
товариства "ЕЛIЯ" шляхом перетворення або лiквiдацiї.

За результатами розгляду  питань порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Обрати лiчильну комiсiю.  2.Обрати голову та секретаря загальних

зборiв 3.Затвердити звiт Виконавчого органу 4. Затвердити звiт Наглядової
Ради 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї  6.Затвердити рiчну фiнансову
звiтнiсть 7.Здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до напрямкiв дiяльностi, виз-
начених у статутi 8.Залишити без розгляду питання порядку денного 9.
Припинити повноваження та обранти новий склад Наглядової ради 10.
Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї 11. Прийняте рішення про від-
чудження майна  12.Делегувати повноваження з питань вчинення значних
правочинiв Наглядовiй Радi. 13 та 14. Прийняти рiшення про вчинення
значних правочинiв 15. Не припиняти дiяльнiсть ПАТ "ЕЛIЯ" 

Позачергові загальні збори Товариства проводились 10.10.2016р. за рі-
шенням Наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань загальних зборiв
не надходило. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних збо-
рiв Товариства. 2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голо-
сування на загальних зборах Товариства. 3.Обрання голови i секретаря за-
гальних зборiв Товариства. 4.Затвердження порядку проведення загаль-
них зборiв Товариства. 5.Прийняття рiшення про припинення ПУБЛIЧНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛIЯ" шляхом перетворення у ТОВА-
РИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛIЯ". 6. Затвердження
плану перетворення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛIЯ".
7.Затвердження порядку та умов здiйснення перетворення ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛIЯ". 8.Обрання комiсiї з припинення

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛIЯ" та визначення її пов-
новажень. 9.Затвердження порядку та умов обмiну акцiй ПУБЛIЧНОГО АК-
ЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛIЯ" на частки у статутному капiталi ТОВА-
РИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛIЯ". 10. Затвердження
порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛIЯ". 

За результатами розгляду  питань порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Обрати лiчильну 2.:Бюлетень для голосування засвiдчується Голо-

вою реєстрацiйної 3. Обрати голову та  секретаря загальних зборiв 4. Зат-
вердити порядок проведення загальних зборiв 5. Прийняття рiшення про
припинення ПАТ "ЕЛIЯ" шляхом перетворення у ТДВ "ЕЛIЯ". 6.Затвердити
план перетворення ПАТ  "ЕЛIЯ" 7. Затвердити порядок та умови здiй-
снення перетворення ПАТ  "ЕЛIЯ" 8. Обрати комiсiю з припинення ПАТ
"ЕЛIЯ"  9. Акцiї ПАТ "ЕЛIЯ" конвертуються у частки у статутному капiталi
ТДВ "ЕЛIЯ" у спiввiдношеннi 1:1. 10. Встановити, що строк заявлення кре-
диторами своїх вимог до Товариства становить два мiсяця з дня оприлюд-
нення повiдомлення.

Позачергові загальні збори Товариства проводились 19.12.2016р. за рі-
шенням Наглядової ради. За пропозицiєю Сiмонова Ю.Ю. до  порядку ден-
ного загальних зборiв було включено 7 питання. Перелік питань: 1. Обран-
ня лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2. Затвердження поряд-
ку засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах Товарис-
тва. 3.Обрання голови i секретаря загальних зборiв Товариства. 4. Затвер-
дження порядку проведення загальних зборiв  Товариства. 5. Затверджен-
ня звiту комiсiї з припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕЛIЯ". 6. Затвердження передавального акту щодо передачi всього май-
на, прав та обов'язкiв вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕЛIЯ" до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛIЯ". 7.
Визначення уповноваженої особи на пiдписання установчих документiв
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛIЯ"-правонас-
тупника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛIЯ".

За результатами розгляду  питань порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Обрати Лічильну комісію 2.Бюлетень для голосування засвiдчується

Головою реєстрацiйної комiсiї. 3. Обрати голову та секретаря загальних
зборiв. 4. Затвердити порядок проведення загальних зборiв 5. Затвердити
звiт комiсiї з припинення 6. Затвердити передавальний акт 7. Уповноважи-
ти Островського Дмитра Аркадiйовича на пiдписання Статуту ТДВ "ЕЛIЯ".

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємс-
тва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2690 2640
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2147 2280
Довгострокові фінансові інвестиції 9 9
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 234 172
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 0
Власний капітал 1878 2372
Статутний капітал 87 87
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1018 -524
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 812 268
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -5.97304 0.10882

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -5.97304 0.10882

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 82705 82705
Цінні папери
власних випусків,
викуплені протягом
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0

у відсотках від статутного
капіталу 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3 Звіт наглядової (спостережчої) ради ПРАТ «Одеська цукрова компа-
нія».

4. Звіт ревізійної комісії ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
5. Затвердження річного звіту ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 

2016 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
7. Питання розвитку ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
8. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРАТ «Одеська цукрова ком-

панія» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представни-
кам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі та 

голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу пред-
ставника.

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представ-
ники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за адресою: Україна, 65003, 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66 у робочий час в приймальні, 
(а в день проведення Зборів без подання письмового запиту – також у місці їх 
проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найме-
нування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціо-
нера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації 
згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальні особи за порядок 
ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Денісенко О.Я., 
телефони для довідок – (048) 778-66-85.

ПРат «одеська цукрова компанія».
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ 5-Й КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 116
2. ПРАТ KGS & CO 161
3. ПРАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т. –ПРИЛУКИ» 120
4. ПРАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т. –ПРИЛУКИ» 150
5. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «КОНСТАНТА» 19
6. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 128
7. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 23
8. ПРАТ АВТОПОРТ-ЧОП 57
9. ПАТ АВТОРАДІАТОР 160

10. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЛІГРАФКНИГА»

95

11. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057 47
12. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365 62
13. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17461 98
14. ПРАТ АГРО РЕСУРС 145
15. ПРАТ АГРОГАЗ 118
16. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 63
17. ПАТ АГРОФІРМА «КОЛОС» 171
18. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 23
19. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ» 18
20. ПАТ АЛІСА 102
21. ПАТ АЛЬЯНС 75
22. ПРАТ АРГОФІРМА ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ 45
23. ПРАТ АТП АТЛАНТ 131
24. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 156
25. ПАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 146
26. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 165
27. ПРАТ БЕТОНМАШ 45
28. ПРАТ БЕТОНМАШ 171
29. ПРАТ БІАС 63
30. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 31
31. ПРАТ БРАВО ТДМ 105
32. ПАТ БРАЦСЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
148

33. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 16
34. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ 159
35. ПРАТ БУДТРАНССЕРВІС 112
36. ПРАТ БУРОВИК 91
37. ПРАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВЕДА» 108
38. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 146
39. ВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 21
40. ПАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» 16
41. ПАТ ВИРОБНИЧО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХМІЛЬ»
157

42. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС» 119
43. ПРАТ ВИРОБНИЧО-НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»
106

44. ПАТ ВІННИЧИНА 98
45. ПРАТ ВІННИЧИНА-АВТО 130
46. ПРАТ ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ ТА 

ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.С.ЗАВАДСЬКОГО
127

47. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 83
48. ПРАТ ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 135
49. ПАТ ГАЛАКТОН 22
50. ПРАТ ГЕОПОЛІС 9
51. ПРАТ ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ПРОТАСІВ ЯР» 
156

52. ПАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 67
53. ПАТ ГОРОХІВСЬКЕ АТП 10764 150
54. ПРАТ ГРАНІТ 19
55. ПАТ ДАКОР ВЕСТ 147
56. ПРАТ ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ 

КОМПАНІ
116

57. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 96
58. ПАТ ДИТОДЯГ 60
59. ПАТ ДІАМАНТБАНК 117
60. ПАТ ДІПРОЗАВОДТРАНС 76
61. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 68
62. ПАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 68
63. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 85
64. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 89
65. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА
49

66. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ

9

67. ПАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 165
68. ПРАТ ДОБРОБУТ 52
69. ПРАТ ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ - 2 
115

70. ПАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 140
71. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 117
72. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 107
73. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 81
74. ПАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 63
75. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 160
76. ПАТ ЕЛІЯ 74
77. ПРАТ ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ 163
78. ПРАТ ЕСКО-РІВНЕ 27
79. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 106
80. ПАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 168
81. ТОВ ЖМІЇВСЬКЕ 65
82. ПАТ ЖМІЇВСЬКЕ 151
83. ПАТ ЗАБІР’Я 121
84. ПАТ ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» 152
85. ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 120
86. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-15 84
87. ПРАТ ЗАКАРПАТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 110
88. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІТТ-КАПІТАЛ ІІ»

167

89. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«КЕПІТАЛ НЕРУХОМІСТЬ»

164

90. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 166
91. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 20
92. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 23
93. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ
23

94. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ІМ. 
ВОЙКОВА

55

95. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ 
ВИРОБІВ «ІСКРА» 

51

96. ПАТ ЗНКІФ «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ» 172
97. ПРАТ ЗОДЧА ДІАДЕМА 162
98. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО» 141
99. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 144

100. ПАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 142
101. ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА 143
102. ПАТ ІМ. ЩОРСА 144
103. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 90
104. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» 103
105. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ 

ЕНЕРГОНОСІЇВ
59

106. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 168
107. ПРАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 50
108. ПРАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 99
109. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР'ЄР 158
110. ПРАТ КАРБОН 75
111. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 29
112. ПАТ КВАЗАР 92
113. ПАТ КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ» 152
114. ПРАТ КИЙ АВІА 104
115. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 97
116. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 12
117. ПАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 7
118. ПАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 119
119. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 42
120. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 170
121. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 26
122. ПРАТ КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
13

123. ПАТ КІЦМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17739

72

124. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 73
125. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17440
36



№52, 17 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

87

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
126. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 97
127. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 72
128. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 81
129. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК СОЮЗ 170
130. ПАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ» 141
131. ПРАТ КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

«БРОКБІЗНЕС»
6

132. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 76
133. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 82
134. ПРАТ КОРДОН АВІА СЕРВІС 160
135. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 142
136. ПРАТ КПМГ АУДИТ 14
137. ПАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 147
138. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 112
139. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 37
140. ПРАТ КРЕМІНЬ 61
141. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 44
142. ПРАТ КРИМ-93 105
143. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 40
144. ПРАТ КУА ПЕРЕВЕСЛО 38
145. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 13
146. ПАТ ЛЕБІДЬ 139
147. ПАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА 70
148. ПРАТ ЛОКОН 14
149. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР 93
150. ПАТ ЛУБНИФАРМ 35
151. ПАТ МАГНІТ 28
152. ПРАТ МАКІЇВКОКС 11
153. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 15
154. ПАТ МАР’ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 109
155. ПРАТ МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ 48
156. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 48
157. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ» 24
158. ПРАТ МЕТА 80
159. ПРАТ МИКОЛАЇВЄВРОДІМ 53
160. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 54
161. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 43
162. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

«ІНФОРМТЕХ»
76

163. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «УРГА»

73

164. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 44
165. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 

АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»
66

166. ПАТ МОЛНІЯ 169
167. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 94
168. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ -3 172
169. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА ФАБРИКА «РЕММЕБЛІ» 17
170. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 43
171. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

«ТРАНСМАШ»
159

172. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ І КОСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

91

173. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«ПРОМПРИЛАД»

128

174. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І 
МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ 
НДІМЕХМОНТАЖ

133

175. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»

42

176. ПРАТ НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 109
177. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 114
178. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

153

179. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 137
180. ПАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17443
127

181. ПРАТ НОВЕ ЖИТТЯ 136
182. ПАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
156

183. ПАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

123

184. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

70

185. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 143
186. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 71
187. ПАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 61
188. ПРАТ ОВРУЧАНКА 132
189. ПРАТ ОДЕСОБЛТАРА 56
190. ПРАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ» 90
191. ПРАТ ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ 73
192. ПАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 26
193. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 41
194. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 11
195. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 133
196. ПАТ ОКСІ БАНК 107
197. ПРАТ ОКТЯБРЬ 140
198. ПАТ ОЛЕВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 65
199. ПАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ 

ПАПЕРІВ
36

200. ПРАТ ОЛІМП 15
201. ПАТ ОСТРОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 12
202. ПАТ ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 64
203. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 55
204. ПАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 138
205. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

«ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД»
79

206. ПАТ ПІК 139
207. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 167
208. ПРАТ ПЛАЗМАТЕКС 71
209. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ» 77
210. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 60
211. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 58
212. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ЗАПОРІЖГАЗ»
122

213. ПАТ ПО ПУСКУ, НАЛАГОДЖЕННЮ, УДОСКОНАЛЕННЮ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
І МЕРЕЖ «ЛЬВІВОРГРЕС»

129

214. ПАТ ПОБУТТЕХ 77
215. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 37
216. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 104
217. ПАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
10

218. ПРАТ ПОСЛУГА 80
219. ПРАТ ПОСТУП І КАПІТАЛ 172
220. ПРАТ ПРАГА-АВТО 91
221. ПАТ ПРИКАРПАТБУД 67
222. ПРАТ ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 29
223. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 24
224. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»
79

225. ПРАТ РАДОМИШЛЯНСЬКЕ АТЕЛЬЕ МОД 
«РАДОМИШЛЯНКА»

126

226. ПРАТ РАДУЖНЕ 49
227. ПРАТ РАЙКОМУНГОСП 155
228. ПАТ РАССВЕТ-ЕНЕРГО 62
229. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 158
230. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ «ГАЛИЧ» 129
231. ПРАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 20
232. ПАТ РИТМ 138
233. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 164
234. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 169
235. ПРАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 56
236. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 166
237. ПАТ РІДКІСНІ ГАЗИ 57
238. ПАТ РІТМ 69
239. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 56
240. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 93
241. ПАТ РОССАВА 47
242. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 130
243. ПРАТ САРНЕНСЬКЕ АТП-15640 161
244. ПАТ СВІТ 51
245. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
59

246. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 111
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
247. ПАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
135

248. ПРАТ СИСТЕМА 39
249. ПРАТ СК «САН ЛАЙФ» 126
250. ПРАТ СКАДОВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 51
251. ПРАТ СКАНДИК МОТОРС 64
252. СКРИПКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 21
253. ПРАТ СМІТ 79
254. ПРАТ СОСНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17452
50

255. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВЛІФТ»

151

256. ПАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЛІМІНЕРАЛ»

137

257. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЯ» 34
258. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 102
259. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 96
260. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПАС» 153
261. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» 38
262. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» 110
263. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІСМАН 

СТРАХУВАННЯ»
40

264. ПАТ СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 154
265. ПАТ СУМСЬКИЙ ХЛІБКОМБІНАТ 69
266. ПРАТ ТАКСОПАРК 32
267. ПАТ ТАСКОМБАНК 108
268. ПРАТ ТВП «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 21
269. ПРАТ ТЕПЛИЧНИЙ 84
270. ПРАТ ТЕРМІНАЛ 8
271. ПАТ ТЕРМОПРИЛАД 125
272. ТЕТІС 17
273. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 22
274. ПАТ ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» 78
275. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 145
276. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 39
277. ПАТ ТУРБОАТОМ 103
278. ПАТ ТУРБОГАЗ 78
279. ПРАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ФРЕГАТ» 60
280. ПРАТ УКРАГРО 49
281. ПАТ УКРАЇНА 131
282. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 136
283. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ 

- МИКОЛАЇВ
46

284. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

149

285. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 33
286. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 35
287. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-СИБІРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ 122
288. ПАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 114
289. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 25
290. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 46
291. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «УКРВОДБУД» 154

292. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 17
293. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 72
294. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 95
295. ПАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 83
296. ПАТ ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
82

297. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 11 163
298. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 85
299. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 55
300. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

92

301. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 83
302. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 158
303. ПРАТ ХЕРСОНЛІФТ 53
304. ПАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 58
305. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 59
306. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 52
307. ПРАТ ХЛІБРЕМБУДМОНТАЖ 29
308. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ 157
309. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 41
310. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 121
311. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
100

312. ПАТ ЧЕРКАСБУД-1 149
313. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 34
314. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 28
315. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 33
316. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 31
317. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 30
318. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДУСТРІЯ» 101
319. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 91
320. ПРАТ ЧЕРНІГІВАВТОДОРСЕРВІС 64
321. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА 

КОМПАНІЯ
21

322. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 27
323. ПРАТ ЧЕРНІГІВФІЛЬТР 111
324. ПАТ ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЗАВОД «АВАНГАРД» 134
325. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 162
326. ПАТ ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОПРОМТЕХНІКА»
134

327. ПАТ ЧУДНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

148

328. ПРАТ ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ № 7 66
329. ПАТ ШЛЯХОВИК 100
330. ПРАТ ШПАНІВАГРОЦУКОР 18
331. ПРАТ ЮГТРАНСАВТО 52
332. ПАТ ЮЖЕНЕРГОБУД 54
333. ПРАТ ЮНІТІ 81
334. ПАТ ЯВІР-КРЗ 155
335. ПРАТ ЯВКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 51
336. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 80
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