
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
07.03.2017  м. Київ  № 150

Про визнання таким, що втра-
тило чинність рішення Дер-
жавної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 
08 вересня 2011 року № 1289 

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Дер-

жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

08.09.2011 № 1289, яким затверджено роз'яснення від 
08.09.2011 № 12 «Про порядок застосування абзацу дру-
гого частини першої статті 24 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» щодо проходження публічним акціо-
нерним товариством процедури включення акцій до 
біржового списку хоча б однієї фондової біржі». 

2. Департаменту інформаційних технологій (Фоменку 
Є.С) забезпечити оприлюднення цього рішення на офі-
ційному сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 150 від 07.03.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№46 (2551) 09.03.2017 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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 07 березня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, 
акціонером (засновником, учасником) яких є держава»

прийнято рішення
із зауваженнями
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2. Про затвердження Плану-графіка проведення заходів з відстеження результа-
тивності регуляторних актів Комісії на IІ квартал 2017 року

прийнято рішення

3. Про погодження внутрішніх документів СРО «Асоціація «Українські фондові 
торговці» (змін до них)

прийнято рішення

4. Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціоне-
рам через депозитарну систему України (МЮУ)

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

5. Щодо захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її 
обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах депози-
тарних установ

прийнято рішення

6. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 08 вересня 2011 року № 1289 (Про затверджен-
ня роз’яснення «Про порядок застосування абзацу другого частини першої статті 
24 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо проходження публічним 
акціонерним товариством процедури включення акцій до біржового списку хоча 
б однієї фондової біржі від 08 вересня 2011 року №12)

прийнято рішення

7. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Київський завод 
електротранспорту» від 12.01.2017 № 1 на постанову про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів від 21.12.2016 № 2308-ЦД-1-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення
8. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Київський завод 
електротранспорту» від 12.01.2017 № 1 на постанову про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів від 21.12.2016 № 2309-ЦД-1-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення
9. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Київський завод 
електротранспорту» від 12.01.2017 № 2 на постанову про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів від 21.12.2016 № 2310-ЦД-1-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення

ІНФоРМАЦІйНІ ПоВІДоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015р. №1843, 
підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 
року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до документів, наданих Публічним акціонерним това-
риством «ПЛАТИНУМ БАНК», 03680, м. Київ, вул. Амосова, 
буд. 12, код за ЄДРПОУ: 33308489, на зупинення обігу акцій 
у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупинено 
обіг простих іменних акцій Публічного акціонерного товари-
ства «ПЛАТИНУМ БАНК» – розпорядження № 65-КФ-З від 
06 березня 2017 року.

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

«09» березня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015р. №1843, 
підпункту 9) пункту 4 глави 5 розділу ІІІ Положення про по-

рядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за №171/24948 (із 
змінами), та відповідно до документів, наданих на віднов-
лення обігу облігацій (Серія АЕ) у зв’язку з реєстрацією змін 
до проспекту емісії облігацій ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ 
«АРКАДА-ФОНД», 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, б.34, 
офіс 312/3, код за ЄДРПОУ: 25586047, відновлено обіг об-
лігацій ТоВАРИСТВА З оБМЕЖЕНоЮ ВІДПоВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ІПоТЕЧНА КоМПАНІЯ «АРКАДА-ФоНД» серії 
«АЕ» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 
29.11.2013р. №226/2/2013, видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі свідоцтва 
05.09.2014р.) – розпорядження № 2-КФ-Во-о від 06 бе-
резня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 4 розділу ІV Положення про порядок припинення 
корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 19.11.2013 №2606, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за №2133/24665 (із 
змінами), та наданих документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР 
ІНВЕСТ - 1», 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 
будинок 6/11, кімната 307, ідентифікаційний код юридич-
ної особи: 33151724, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
«МIК МЕГА»

2. Код за ЄДРПОУ 37593864
3. Місцезнаходження 03056 м.Київ проспект Перемоги, 

буд. 37, КПI 4030, корп.28
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442772941 0442772942

5. Електронна поштова адреса mikmega@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://id2589.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
ПАТ «МIК МЕГА» 06.03.2017р. отримало вiд Нацiонального депозитарiю 

України свiй перший, пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про розмiщення акцiй, 

реєстр власникiв iменних цiнних паперiв , у зв'язку з чим стало вiдомо про 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕКОВIТЕ» (ЄДРПОУ - 
36159527, мiсцезнаходження: 07455, Київськаобл., Броварський р-н., 
с. Княжичi, вул.Стогнiя,39) є засновником товариства i його частка в 
загальнiй кiлькостi акцiй, зазначена в реєстрi акцiонерiв вiдповiдає частцi, 
зазначенiй в Статутi товариства. Розмiр голосуючих акцiй вiдповiдно теж 
дорiвнює 66,0595%

ПАТ «МIК МЕГА» 06.03.2017р. отримало вiд Нацiонального депозитарiю 
України свiй перший, пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про розмiщення акцiй, 
реєстр власникiв iменних цiнних паперiв , у зв'язку з чим стало вiдомо про 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТРIУМФ» (ЄДРПОУ - 
31829270, мiсцезнаходження: 07455, Київськаобл., Броварський р-н., 
с. Княжичi, вул.Стогнiя,39) є засновником товариства i його частка в 
загальнiй кiлькостi акцiй, зазначена в реєстрi акцiонерiв вiдповiдає частцi, 
зазначенiй в Статутi товариства. Розмiр голосуючих акцiй вiдповiдно теж 
дорiвнює 23,3%.

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 Лазоренко Сергiй Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.07
(дата)

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

випуску акцій ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКоВАНИй КоРПоРА-
ТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФоНД «ЦЕНТР ІНВЕСТ - 1», 
ідентифікаційний код юридичної особи: 33151724, реє-
страційний код за ЄДРІСІ: 132303, на загальну суму  
2 000 000 (два мільйони) гривень, у кількості 8 000 000 (ві-
сім мільйонів) штук, номіналом 25 (двадцять п’ять) копі-
йок, скасовано реєстрацію проспекту емісії акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ІНВЕСТ - 1», що зареєстрований 
14.01.2015 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ІНВЕСТ - 1» 
№00716 від 14.01.2015 року, що видане Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0275-СІ від 06 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту спільного інвестування та регулювання 
діяльності інституційних інвесторів, відповідно до рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 02.03.2017 року № 139 та наданих документів АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ», 01042, м. Київ, 
бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27, кімната 26,  
на скасування реєстрації випуску акцій та анулюванням 
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з ме-
тою формування початкового статутного капіталу, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій АКЦІоНЕРНоГо ТоВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКоВАНИй 
ВЕНЧУРНИй КоРПоРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй 
ФоНД «АНЕСТ РІТЕйЛ ПРоПЕРТІЗ» на загальну суму 
18 270 000 (вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят тисяч) 

гривень, у кількості 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять 
сім) штук, номіналом 10 000 (десять тисяч) гривень. Ану-
льовано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій з метою формування початкового статутного капіталу 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР-
СИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ» 
№001101 від 29.11.2016 року, що видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0274-СІ від 02 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповід-
но до документів, наданих ПАТ «Поділля» (21100, м. Ві-
нниця, вул. Костянтина Василенка, б.16, код за ЄДРПОУ: 
05502396) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворен-
ням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «По-
ділля» (код за ЄДРПОУ: 05502396) – розпорядження 
№  64-КФ-З від 06 березня 2017 року.

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

«09» березня 2017 року.

07.03.2017 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.
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Загальні збори акціонерів ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНо-
Го ТоВАРИСТВА «КАХоВСЬКИй ЕКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНИй МЕХАНІЧНИй ЗАВоД» відбудуться 12 квітня 
2017 року о 10-00 годині за адресою : м. Каховка, вул.Мелітополь-
ська 1-Б

Реєстрація акціонерів та їх представників починається о 9-00 годині та 
закінчується о 10-00 годині.

ПоРЯДоК ДЕННИй 
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії 
2. Звіт голови правління та результати господарської діяльності за 

2016 рік.
Затвердження річної звітності.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки за 

2016 рік. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік. 
5. Затвердження розподілу прибутку ( покриття збитків) ПрАТ «КЕМЗ» 

за 2016 рік. 
6 Про створення спільного підприємства. 
7. Прийняття рішення про відчуження майна товариства. 
8. Прийняття рішення про приведення Статуту та Положень Товари-

ства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товари-
ства».

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

Найменування показника
період

 2016 
звітний

2015 
попередній

Усього активів  5417  3529
Основні засоби 2503  1852
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси  2914  1677
Сумарна дебіторська заборгованість  759  741
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 2
Власний капітал 3449  3449
Статутний капітал 908 908
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

 - 2155  - 2806

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання  4514 2976
Чистий прибуток (збиток)  + 651  - 369

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3631440 3631440
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду ( шт)

0 0

0 0
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп цінних паперів власних випусків 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
( осіб)

 56  50

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства 

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «УКРЕНЕРГоРЕМоНТ»

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, 

буд.37 б.
Шановні акціонери!

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Укренергоремонт» повідомляє Вас, що 13 квітня 2017 року о 11.00 го-
дині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 
10-річчя Жовтня, буд. 37-б прим. 21, відбудуться річні загальні збори 
акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 13 квітня 2017 року з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем 
проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах складається станом на 24 годину за три робочі, а саме на 
07 квітня 2017 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-
гальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу. 

2. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської ді-
яльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

3. Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства 
«Укренергоремонт» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків Ревізора.

4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Това-
риства за 2016 рік.

5. Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 
2016 рік.

6. Обрання Ревізора.
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. 

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися 
за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (пере-
рва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надава-
ти документи акціонерам у місті проведення загальних зборів. Відпові-
дальний за ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор 
ПрАТ «Укренергоремонт» Сіроклин Ю.В.

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.

Генеральний директор ПрАТ «Укренергоремонт» Сіроклин Ю.В. 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоМУ-
НАЛЬНИК» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбу-
дуться 20 квітня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: Черкаська 
обл., м. Тальне, вул. Скворцова, 34, актова зала. Реєстрація акціонерів: 
20 квітня 2017 р. з 08-00 год. до 08-45 год. Початок зборів: 20 квітня 2017 р. 
о 9-00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах – 13.04.2017 р.

ПРоЕКТ ПоРЯДоКУ ДЕННоГо: 1. Обрання членів лічильної комісії, 
голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Гене-
рального директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2017 рік. 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 р. 4. Звіт 
Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016 р. 5. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 
2016 р., та затвердження нормативів розподілу прибутків на 2017 рік.  
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 380,5 508,8
Основні засоби 63,5 176,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 25,7 25,7
Сумарна дебіторська заборгованість 155,5 158
Грошові кошти та їх еквіваленти 135,8 148,8
Нерозподілений прибуток 0 -0,8

Власний капітал 310,7 460,7
Статутний капітал 41,8 41,8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 69,8 48,1
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8360 8360
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для пред-

ставника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних збо-
рах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em03356973.ab.ck.ua.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з докумен-
тами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська обл., 
м. Тальне, вул. Скворцова, 34, ПрАТ «Комунальник», приймальна, в робочі 
дні з 9-00 до 12-00. Відповідальна особа за ознайомлення за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – генеральний директор Росол Людми-
ла Володимирівна. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в 
письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не 
пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. 
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Повне найменуван-
ня та місцезнахо-
дження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ФІРМА ЕЛІПС»
67725, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
с.Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б

Дата, час початку та 
місце (із зазначен-
ням номера кімнати, 
офісу або залу, куди 
мають прибути акці-
онери) проведення 
загальних зборів

11.04.2017, 15.00 год. 67725, Одеська обл., 
Білгород-Дністровський р-н,
с. Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, 
кабінет № 1.

Час початку і закін-
чення реєстрації ак-
ціонерів для участі у 
загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 14.00,
Закінчення реєстрації акціонерів о 14.50.

Дата складення пере-
ліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у 
загальних зборах

05.04.2017 року

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, 
прийняття рішення про припинення їх повнова-
жень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
Затвердження регламенту проведення загальних 
зборів акціонерів.
3. Розгляд та затвердження звіту Правління 
Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізора 
Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, 
прийняття рішення про виплату дивідендів та їх 
розмір з урахуванням вимог законодавства 
України.
7. Визначення основних напрямів діяльності 
акціонерного товариства на 2017 рік.
8. Прийняття Статуту Товариства в новій редакції

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

З документами (матеріалами) до порядку денного, 
під час підготовки до загальних зборів, можливо 
ознайомитись у робочі дні з 08:00 до 16:00 
(перерва: 12:00-12:35) за адресою: Одеська обл., 
Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани, вул. 
Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1.
Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– Директор ПрАТ "ФІРМА ЕЛІПС" – Андреєнков 
Олександр Євгенійович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.packgroup.com.ua. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 54196 34531
Основні засоби 22613 11167
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8084 6669
Сумарна дебіторська заборгованість 14091 9715
Грошові кошти та їх еквіваленти 5821 5593
Власний капітал 45422 29324
Нерозподілений прибуток 43125 27027
Статутний капітал 1300 1300
Довгострокові зобов'язання 5222 -
Поточні зобов'язання 3552 5207
Чистий прибуток (збиток) 19098 9283
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 208 189

Директор
ПРАТ «ФІРМА ЕЛІПС»           Андреєнков олександр Євгенійович 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«АВТоМоБІЛЬНЕ ТРАНСПоРТНЕ ПІДПРИ-

ЄМСТВо № 2562», 
(код ЄДРПоУ 05520388)

(далі Товариство, 
місцезнаходження : 14007 м. Чернігів, вул. В. Дрозда, 13)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 14 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою : 14007 вул. 
В. Дрозда, 13 м. Чернігів в приміщенні адміністративного корпусу То-
вариства. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:55 години. 
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений 
відповідно до чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у річних загальних зборах акціонерів, буде складено 
станом на 4 квітня 2017 року.

ПоРЯДоК ДЕННИй
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та 
балансу товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків за під-

сумками роботи за 2016 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення та надання повноважень на укладання таких 
правочинів.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 
затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: м. Чер-
нігів, вул. В. Дрозда, буд. 13 (кабінет юрисконсульта) у робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) та робочий час (з 09.00 до 17.00). З інформацією щодо 
проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денно-
го Зборів акціонерів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту товари-
ства – http://atp-2562.pp.ua/, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення особа – юрискон-
сульт Рибак С.А.

Телефон для довідок: (04622) 5- 60 -37.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

Товариства, тис. грн.
 Період

звітний
2016 рік

попере-
дній

2015 рік
Усього активів 2748,0 2877,0
Основні засоби 8975,0 8768,0
Довгострокові фінансові інвестиції -------- --------
Запаси 64,0 127,0
Сумарна дебіторська 
заборгованість

56,0 92,0

Грошові кошти та їх еквіваленти 14,0 25,0
Нерозподілений прибуток -------- --------
Власний капітал -------- --------
Статутний капітал 1745740,0 1745740,0
Довгострокові зобов’язання та 
забезпечення

696,0 706,0

Поточні зобов’язання 836,0 813,0
Чистий прибуток (збиток) -3361,0 -3219,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3491480 3491480
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

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

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

44 26

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні,

голова правління ПАТ «АТП № 2562» ___________ Острянко В.П.
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МЕТЛАйФ» 

ПоВІДоМЛЯЄ ПРо ПРоВЕДЕННЯ ЧЕРГоВИХ (РІЧНИХ) 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ

Цим Повідомленням Правління оголошує проведення чергових (річ-
них) загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ», ідентифікаційний номер: 
32109907; юридична адреса (місцезнаходження): Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 14 (надалі – «Товариство»).

- Дата проведення Зборів: 10 квітня 2016 року.
- Час проведення Зборів: 11:00 за київським часом.
- Місце проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 

буд. 14, кабінет № 43.
- Реєстрація акціонерів для участі у Зборах починатиметься 10 квітня 

2016 року о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за ки-
ївським часом.

- Перелік акціонерів, які матимуть право на участь у Зборах буде скла-
дений станом на 24 годину 4 квітня 2016 року (тобто на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Зборів).

- Правлінням Товариства затверджено такий Порядок Денний Зборів 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної Комісії.
2. Затвердження висновків Ревізійної Комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

та звіту Ревізійної Комісії.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Затвердження розміру дивідендів Товариства за 2016 рік. 
7. Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів Товариства за 2016 рік, порядок та строк їх ви-
плати.

8. Затвердження результатів роботи відділу внутрішнього аудиту за 
2016 рік. 

9. Затвердження плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 
2017  рік. 

10. Внесення змін до внутрішньої документації. 
11. Про надання повноважень.
- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:
Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, 

будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою /факсом за 
їх запитом. Також під час підготовки до Зборів Товариства усі акціонери 
Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка 
по п’ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14.

- Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, та для представників акціонерів – довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену згідно з чинним законодавством.

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

- За додатковою інформацією звертатися до юридичного відділу:
тел.: +38 044 498 41 45
факс: +38 044 494 13 45
пошта: legal@metlife.ua
- основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний 
(2016)

Попередній 
(2015)

Усього активів 1 849 236 1 623 242
Основні засоби 6 227 4 290
Довгострокові фінансові інвестиції 63 029 43 237
Запаси 1 424 1 162
Сумарна дебіторська заборгованість 37 427 33 668
Грошові кошти та їх еквіваленти 849 350 1 013 455
Нерозподілений прибуток (збиток) (28 540) 114 360
Власний капітал 212 329 352 234
Статутний капітал 102 925 102 925
Довгострокові зобов'язання 1 473 461 1 202 853
Поточні зобов'язання 163 446 68 155
Чистий прибуток (збиток) 54 005 97 342
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 233 966 8 233 966
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)

102 107

Шановні учасники!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АЛЬБАТРоС»

(надалі за текстом – Товариство)
Місцезнаходження: 65014, Україна, місто одеса, вулиця Успенська, 

будинок 22.
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Альбатрос», які відбудуться
21 квітня 2017 року о 10.00 

у приміщенні актового залу готелю «Курортний» за адресою:
місто одеса, провулок Курортний, 2

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9.00 до 9.45 у день та 
за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі паспорт або інший 
документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, 
який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинно-
го законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 17 квітня 2017 року. 

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

1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії, Головуючого та Се-
кретаря Загальних зборів.

2. Про визначення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на Загальних зборах. 

3. Розгляд та затвердження річного звіту Публічного акціонерного то-
вариства «Альбатрос» за 2016 рік.

4. Розгляд та затвердження звіту Директора ПАТ «Альбатрос» за 2016 
рік.

5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Альбатрос» за 
2016 рік.

6. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Альбатрос» за 
2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Альбатрос».
8. Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне та змі-

на найменування Публічного акціонерного товариства «Альбатрос» на 
Приватне акціонерне товариство «Альбатрос». Внесення змін та допо-
внень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції і визначення 
уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції. Внесення 
змін та доповнень до положень та внутрішніх документів шляхом викла-
дення їх в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання 
положень та внутрішніх документів товариства в новій редакції.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного з дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів за 
адресою: місто Одеса, вулиця Троїцька, будинок 13. Додаткову інформа-
цію з питань проведення зборів можна отримати на веб-сайті Товариства: 
http://www.pat-albatros.com.ua/

З питань порядку денного, ознайомлення з матеріалами та інших 
організаційних питань проведення зборів звертатись за телефонами: 
(048) 728-60-94, (048) 728-65-54 (уповноважена особа Цибенко Дар’я 
Дмитрівна) 
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника 2016 рік
звітний попередній 

Усього активів 7982 9199
Основні засоби 8427 8415
Довгострокові фінансові інвестиції 650 1796
Запаси 63 84
Сумарна дебіторська заборгованість 1040 873
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 20
Нерозподілений прибуток 871 1554
Власний капітал 530 530
Статутний капітал 530 530
Довгострокові зобов’язання 228 327
Поточні зобов’язання 31 20
Чистий прибуток (збиток) - 683 -1893
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)

15 22
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ ПоЛТАВСЬКЕ 

оБЛАСНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо По ТУРИЗ-
МУ ТА ЕКСКУРСIЯХ "ПоЛ-
ТАВАТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02607835

3. Місцезнаходження емітента 36022 м. Полтава вул. Миру, 
будинок 12

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса емітента poltavtyrist@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.poltavatourist.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Член Правлiння Ляшко Вiктор Якович (паспорт: серiя КН 
номер 324720 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України у Полтавськiй 
областi, 18.02.1997р.) припинено повноваження 03.03.2017р. на пiдставi 
рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-91-6 вiд 03.03.2017р.) у зв'язку зi 
звiльненням за власним бажанням. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 06.03.2013 року. 

Посадова особа Член Правлiння Дяченко Сергiй Сергiйович (паспорт: 
серiя КО номер 086291 виданий Новосанжарським РВ УМВС України у 
Полтавськiй областi, 21.03.2000р.) обрано на посаду 03.03.2017р. 
рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-91-7 вiд 03.03.2017р.) 
термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протя-
гом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: юрисконсульт ПрАТ «ПОЛТАВА-
ТУРИСТ».

Голова правлiння ____________ Романець Вiталiй Костянтинович

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДНІПРоВСЬКА ХВИЛЯ»

ЄДРПОУ 02798976, згідно рішення Наглядової ради, проведення 
Загальних зборів акціонерів відбудеться 20.04.2017 року об 11.00 за 

адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Келеберда, 
пров.  Рибацький, буд. 22, кімн. №1

1. Затвердження умов договору з ДУ ТОВ «Перший регіональний фон-
довий дім» на виконання функцій лічильної комісії, затвердження регла-
менту проведення загальних зборів. 

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на Загальних зборах.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність у 2016 році і 

основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
5. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
6. Звіт ревізора і затвердження його висновків.
7. Затвердження річного звіту за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків 

товариства.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах, 24 година 13 квітня 2017р.
Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.40. Для участі у зборах 

при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на право учас-
ті у зборах, засвідчену відповідно чинному законодавству України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним у робочі дні з понеділка по четвер: 10.00-12.00 та 13.00-15.00, а також у 
день проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (кімната 
№1). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів Товариства з докумен-
тами з питань порядку денного – директор Собакар А.М. або особа, яка вико-
нує його обов’язки. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення зборів. Довідки за телефоном: (050) 6412192.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію: 
pratdnkhvulya.prat.ua.

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

Найменування показника Період
2016р. 2015р.

Усього активів 1918 2048
Основні засоби 5873 5874
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 905 1059
Сумарна дебіторська заборгованість - 58
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -3175 -2922
Власний капітал 394 647
Статутний капітал 555 555
Довгострокові зобов’язання 2691 1174
Поточні зобов’язання 208 887
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11098 11098
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6
Наглядова рада ПрАТ «Дніпровська Хвиля»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРИКРАТСЬКЕ КАР’ЄРоУПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПоУ 03327279)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів 

акціонерів,які призначені на 25 квітня 2017 р. о 13.00за місцезнахо-
дженням товариства: 56535, Миколаївська обл., Вознесенський р-н., 
с. Трикрати (будинок кар’єроуправління)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 
19 квітня 2017 р.

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

їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження ре-
гламенту зборів. 3. Розгляд звіту Директора за 2016 р. та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Директора. 4. Розгляд звіту наглядової 
ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради. 5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 
2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комі-
сії. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2016. 7. Розподіл прибутку 
і збитків товариства за 2016 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Реєстрація учасників зборів (акціонерів) відбудеться 25 квітня 2017 р. з 
12.30 до 13.00за місцем проведення зборів. Реєстрація учасників зборів 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному відповідно до вимог діючого зако-
нодавства станом на 24.00 19 квітня 2017року, за пред’явленням докумен-
та, який посвідчує особу (для представників акціонерів — також довіре-
ність, оформлена відповідно до законодавства).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, 
пов’язаними з порядком денним, за адресою: Миколаївська обл., Вознесен-
ський р-н, с. Трикрати, будинок кар’єроуправління кожної середи з 16.00 до 
17.00 Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Директор — Сербезов С.В. абоуповноважена ним особа. 
Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 
20 днів до дати проведення зборів. Телефон для зв’язку: 067 519 33 61
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТКУ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний — 

2016 р.
Попере-

дній — 2015 р
Усього активів 1338 1431
Основні засоби 468 565
Довгострокові фінансові інвестиції ----- -----
Запаси 187 187
Сумарна дебіторська заборгованість 667 666
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 13
Нерозподілений прибуток (5430) (5020)
Власний капітал 5705 5705
Статутний капітал 136 136
Довгострокові зобов’язання ---- ----
Поточні зобов’язання 927 610
Чистий прибуток (збиток) (410) (310)
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 3
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні.
ДИРЕКТоР _____________ СЕРБЕЗоВ СЕРГІй ВоЛоДИМИРоВИЧ
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТИСМЕНИЦЯ-РИБА»

(код ЄДРПоУ 25066477)
Місцезнахоження : 77408, Івано- Франківська обл., Тисменицький 

р-н., с.Хом’яківка, вул. Молодіжна, буд. 2.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТИСМЕНИЦЯ-РИБА», (нада-

лі Товариство), повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акці-
онерів Товариства, які відбудуться о 11:00 годині 08 квітня 2017 року за 
адресою: Івано- Франківська обл., Тисменицький р-н., с.Хом’яківка, 
вул.Молодіжна, буд. 2 (зал засідань, 2-й поверх).

Реєстрацію акціонерів здійснюється за місцем проведення зборів з 
09:30 до 10:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує 
особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати доку-
мент, оформлений відповідно до чинного законодавства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 24 година 04 квітня 2017 року.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1.Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття 

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

за наслідками розгляду звіту. 
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 

2016 році.
9. Визначення порядку надання рекреаційних послуг Товариством.
10.Затвердження «Правила риболовлі та перебування в рекреаційному сек-

торі території Товариства» з обранням уповноваженої особи на підпис «Прави-
ла риболовлі та перебування в рекреаційному секторі території Товариства».

11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та визна-
чення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товари-
ства й на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

13. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяль-
ність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення По-
ложень в нових редакціях.
Найменуван-
ня показника

Період Найменування 
показника

Період
Звіт-
ний

Попе-
редній

Звітний Попере-
дній

Усього активів 2075,5 1910,2 Статутний капітал 435,3 435,3
Основні 
засоби

291,9 283,6 Довгострокові 
зобов'язання

5,4 12

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції

- - Поточні зобов'язання 1254,8 567,6

Запаси 1355,8 1132,2 Чистий прибуток 
(збиток)

-585 -0,6

Сумарна 
дебіторська 
заборгованість

189,6 46,7 Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

1741360 1741360

Грошові 
кошти та їх 
еквіваленти

1,1 0,9 Кількість власних 
акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Нерозподіле-
ний прибуток 
(збиток)

-285,8 -301 Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп 
власних акцій протягом 
періоду

- -

Власний 
капітал

594,3 594,3 Чисельність 
працівників на кінець 
періоду (осіб)

2 5

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Това-
риства: 77408, вул. Молодіжна, 2, с. Хом’яківка, Тисменицький р-н, Івано-
Франківська обл.,2 поверх, зал засідань до дати скликання (проведення) річних 
зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 13.00.,а в день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення. Крім того, інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ  «Тисмениця-риба» розміщена на власному веб-
сайті Товариства – 25066477.smida.gov.ua. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Фрич Василь Іва-
нович. За детальною інформацією звертатися за тел. (098) 098-60-87.

Наглядова рада ПрАТ «Тисмениця-Риба»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження: 
69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, повідомляє, що річні За-
гальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2017 року о 
10.00 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивідендів, вста-

новлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх ви-
плати.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Реві-
зора Товариства за 2016 рік.

5. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Това-
риства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції 
Статуту Товариства.

7. Затвердження значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2017 по 
17.04.2018 включно.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 10149 10998
Основні засоби 781 827
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2453 2148
Сумарна дебіторська заборгованість 2500 6311
Грошові кошти та їх еквіваленти 4354 1582
Нерозподілений прибуток 9041 6854
Власний капітал 9042 6855
Статутний капітал 1,5 1,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1107 4092

Чистий прибуток (збиток) 2580 -8505
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
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) 

53 56

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-
вання) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, роз-
міщено на веб-сайті Товариства за адресою deg.com.ua.

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь 
у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здій-
снюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 11 квіт-
ня 2017 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 69089, 
м.  Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що іден-
тифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, 
що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в 
будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних 
Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69089, м. Запоріжжя, 
вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також 
у місці їх проведення. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних 
Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів

Довідки за тел. (0612) 28-74-47.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДІГ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРЮКІВБУДТЕХМоНТАЖ»

повідомляє, що 14 квітня 2017 року о 17-ій годині за адресою: 39600, 
вул. Цюрупи, буд. 16, м. Кременчук, Полтавської обл. відбудуться 

чергові Загальні збори акціонерів.
Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення За-
гальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність в 2016 році і 

основні напрямки діяльності Товариства на 2017рік.
4. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту за 2016р., розподіл прибутку і збитків То-

вариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-

дається станом на 24 годину 10 квітня 2017 року.
Реєстрація учасників зборів з 15-00 до 16-45 в день проведення зборів 

за місцем їх проведення.
Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що 

посвідчує особу.
Представникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на право 

участі у зборах, засвідчену відповідно чинного законодавства України.
Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової за-

яви від акціонера не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Акці-
онери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними, для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Цюрупи, 
буд. 16, з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 12-00 та з 14-00 до 17-00 год. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, директор Хасаєв Н.І. Довідки за телефоном: (0536) 741388

Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформа-
цію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.kbtm.in.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 27877 20732
Основні засоби 530 680
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21652 11609
Сумарна дебіторська заборгованість 4751 5164
Грошові кошти та їх еквіваленти 944 3279
Нерозподілений прибуток 615 554
Власний капітал - -
Статутний капітал 163 163
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 562 421
Чистий прибуток (збиток) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 16
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57 62
Директор ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»  Хасаєв Н.І

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СТЕРХ»

Приватне акціонерне товариство «Стерх» (код за ЄДРПОУ - 22937471) (на-
далі – Товариство), місцезнаходження якого: м. Київ, пр. Григоренко, 7-в, кв. 147 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – Загальні збори) 28 квітня 2017 року о 15.00годині за адресою: 
02068, м. Київ, пр. Григоренко, 7-в, кв. 147.Реєстрація акціонерів для участі 
у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевка-
заною адресою, початок реєстрації - 12.00 год., закінчення реєстрації - 14.30 
год.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах – станом на 24.00 годину 24 квітня 2017 року.Проект порядку денного 
загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:Обрати лічильну комісію Товариства у складі:
Чайкун Ганна Іванівна;Демченко Ірина Василівна.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення:Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товари-

ства- Шведчикова Сергія Серафимовича;секретарем Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства - Лєскову Валентину Федорівну.

3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 

Проект рішення:Встановити розгляд питань порядку денного за наступ-
ним регламентом:

-основна доповідь – до 10 хвилин; виступи в дебатах, пропозиції та за-
уваження – до 3 хвилин; 

відповіді на запитання – до 5 хвилин.Будь-який акціонер має право ви-
ступити в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмо-
ву заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голо-
ві Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення 
відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час від-
мовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, 
яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про на-
дання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. 

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з вико-
ристанням бюлетенів для голосування, засвідчених печаткою Товариства.

Всі інші питання, пов’язані з порядком ведення (регламентом), вирішу-
ються згідно зі Статутом Товариства. 

4.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Проект рішення:Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2016р.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної 
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за результатами 2016 року та прийняття рішення за на-
слідками їх розгляду.

Проект рішення:Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік 
та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6.3атвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
Проект рішення:Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році. 
Проект рішення:Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 

2017 році.
8.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства 

за результатами діяльності у 2016 році. 
Проект рішення:Затвердити чистий прибуток Товариства за підсумками 

роботи у 2016р. у розмірі 12,5 тис. грн. та залишити його нерозподіленим.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
22937471.infosite.com.uaПорядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:від 
дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх про-
ведення, акціонери ПрАТ «Стерх» можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства: 02068, м. Київ, пр. Григоренко, 7-в, кв. 147, у робочі дні, з 9-00 
год. до 16-00 год. (обідня перерва з 12-00 год. до 12-45 год.), та в день проведен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення: 02068,  
м. Київ, пр. Григоренко, 7-в, кв. 147.Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами –Лєскова Валентина Федо-
рівна, заступник Голови Правління. Телефон для довідок (044)5721016.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 458,9 446,3
Основні засоби 1,1 1,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5,2 5,2
Сумарна дебіторська заборгованість 312,2 317,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 140,4 122,3
Нерозподілений прибуток 447,6 435,1
Власний капітал 451,1 438,6
Статутний капітал 2,4 2,4
Довгострокові зобов'язання 7,0 7,0
Поточні зобов'язання 0,8 0,7
Чистий прибуток (збиток) 12,5 7,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240 240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 
9.03.17, №46(2551),ВІДОМОСТІ НКЦПФР.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління                                            С.С. Шведчиков
(найменування посади) (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«УКРПАПІРПРоМ» (далі – Товариство) 
(код ЄДРПоУ 16464888), 

місцезнаходження товариства: 
Україна, м.Київ, вул. Є. Сверстюка, 19, кім. 1117.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 
ПАТ «Укрпапірпром»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка ( М. Раскової), 19, кімната 1117 (11 поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 11.04.2017, з 11 години 00 
хвилин до 11 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів:11.04.2017 
о 12 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних за-
гальних зборах, встановлена 05.04.2017 (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 у 2016 році та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прий-
няття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків 
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отрима-

них за підсумками роботи у 2016 році.
11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товари-

ства.
12.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: 16464888.
smida.gov.ua

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші 
документи, які посвідчують право представника на участь у річних загаль-
них зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Укрпапірпром» 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 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години  
00 хвилин до 14 години 00 хвилин), за адресою: м. Київ, вул. Євгена Свер-
стюка ( М. Раскової), 19, кім. 1117, а в день проведення річних загальних 
зборів – також у місці їх проведення з 11 години 00 хвилин до 11 години  
50 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є головний 
спеціаліст Олійник Анатолій Іванович. Телефони для довідок: 517-84-54, 
517-41-72.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Укрпапірпром» (тис. грн)

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 11684,0 344,0
Основні засоби 11394,0 142,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 283,0 70,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,0 129,0
Нерозподілений прибуток -19715,0 -19148,0
Власний капітал 4659,0 -6111,0
Статутний капітал 12405,0 12405,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 7025,0 6455,0
Чистий прибуток (збиток) -523,0 92,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 49620217 49620217
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 11

В.о. Голови правління Білоног Тарас Тарасович
- Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

В.о.Голови правління  Т.Т.Білоног

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ «КМК», повідомляє Вас, що «21» квітня 2017 року о 15:00 годині 
відбудуться Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Київський меблевий комбінат» (надалі – Товариство), за адресою: 
04080, м. Київ, вул. Кирилівська,82 у залі засідань (будівля Управління 
Товариства, другий поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників 
для участі у Річних Загальних зборах (надалі – збори) буде здійснюватися 
«21» квітня 2017 року з 14:00 по 14:45 год. за місцем проведення зборів. 
Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «КМК» 14.04.2017 року. Для реєстрації 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів  – 
паспорт і довіреність на право участі у зборах. Дата складання переліку 
акціонерів для участі у зборах – 14.04.2017 року

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів у кабі-
неті Відділу кадрів Товариства з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00 
(обідня перерва з 12 до 13 год). Посадова особа, відповідальна за озна-
йомлення з документами – Голова правління ПАТ «КМК» Кулик Тетяна Ми-
колаївна, відповідальна особа за ознайомлення з документами – Корнєй-
чик Олексій Анатолійович, тел. (044) 462-53-17; (050) 371-90-09; (044) 
462-52-13 В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документа-
ми можливо за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів 
 ПАТ «КМК»:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

2. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

4. Затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
5. Звіт Правління Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2016 рік (річного звіту та балансу).
9. Затвердження протоколів Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
10. Внесення змін до Статуту ПАТ «КМК» шляхом затвердження його 

нової редакції . Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

11. Затвердження внутрішніх Положень
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства та затвердження проектів угод про розірвання Договорів про надання 
послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових Договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за  

2016 рік.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИїВСЬКИй МЕБЛЕВИй КоМБІНАТ»
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16. Затвердження форми бюлетеня для голосування на загальних збо-
рах Товариства.

17. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підго-
товку та проведення Загальних зборів Товариства. 

основні показники фінансово-господарської дільності
ПАТ «КМК» за 2015-2016 рік.

Найменування показника
Період (тис. грн.)

Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 6632 5656
Основні засоби (залишкова вартість) 3936 4230
Довгострокові фінансові інвестиції 23 23
Запаси 105 130
Сумарна дебіторська заборгованість 2458 1213
Грошові кошти та еквіваленти 106 59
Нерозподілений прибуток (збиток) 1278 875
Власний капітал 1939 1536
Статутний капітал 660 660
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4607 4035

Чистий прибуток (збиток) (403) (1194)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1015304 1015304
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

38 31

Звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про депози-
тарну систему України» право голосу на Загальних зборах мають 
тільки ті акціонери, які уклали Договори на обслуговування своїх 
рахунків в Цінних паперах з відповідною депозитарною установою.

Для укладання такого Договору акціонері необхідно звернутися до де-
позитарної установи ТОВ «КОЛЕГІЯ-ЦІННІ ПАПЕРИ», за адресою: 04208, 
м. Київ, вул. В. Порика, 7-Б (Літера А), тел. (044) 463-35-53.

З повагою,
Наглядова рада
Правління ПАТ «КМК»
Довідки за тел.: (044) 462-52-13; (044) 462-53-17

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТЕРЕМНо ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, 
м.  Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що чергові Загальні збори ак-
ціонерів відбудуться 12 квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою: 
м.  Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного цен-
тру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити з 11.00 до 11.50 
години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах – 06.04.2017 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів 

акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.

2. Звіт Правління товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

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

4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік із висновками по річній 
фінансовій звітності та балансу підприємства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2016 рік.
6. Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2016 рік, вирі-

шення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.
7. Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. 

Обрання Наглядової Ради Товариства. 
8. Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться 

Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої 
особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядо-
вої ради.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з доку-
ментами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного чергових загальних зборів акціонерів в приймальні голови прав-
ління товариства з понеділка по п′ятницю з 9.00 до 12.00 за адресою: 
43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Відповідальна особа - голова прав-
ління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрій Олексійович.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, 

що посвідчує повноваження представника.
Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань порядку денно-

го розміщена на власному веб-сайті - hlib.teremno.com.ua 
При здійсненні процедури реєстрації для участі у Загальних Зборів 

акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціоне-
ра додатково до цього необхідно мати довіреність на право представ-
ляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним 
законодавством.

Телефон для довідок +38 /0332/ 787300.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНо ХЛІБ»

Найменування показника
Період

Звітний 2016 
рік

Попередній 2015 
рік

Усього активів 52 440 46 460
Основні засоби 32 511 18 498
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 889 11 419
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

9 857 13 553

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 488 788
Нерозподілений прибуток 8 723 7 332
Власний капітал 13 628 12 237
Статутний капітал 4 905 4 905
Довгострокові зобов’язання 12 965 4 950
Поточні зобов’язання 24 852 28 489
Чистий прибуток (збиток) 1 391 357
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19 618 436 19 618 436
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

498 532

Наглядова рада ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «УКРАїНСЬКИй НАУКоВо-ДоСЛIДНИй 
IНСТИТУТ РАДIоАПАРАТУРИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14308090
3. Місцезнаходження: 04080, Київ, Вiкентiя Хвоики, 15\15, корп. 55
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444255270, 0444255270
5. Електронна поштова адреса: grigf@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Фiзична особа, що до змiни володiла 14.30% голосуючих акцiй та 10.58 % 
загальної кiлькостi акцiй ПАТ, пiсля змiни володiє 0% голосуючих акцiй та 0 % 
загальної кiлькостi акцiй ПАТ.

Фiзична особа, що до змiни володiла 12.37 % голосуючих акцiй та 9.16 % 

загальної кiлькостi акцiй ПАТ, пiсля змiни володiє 17.21 % голосуючих акцiй 
та12.79 % загальної кiлькостi акцiй ПАТ.

Фiзична особа, що до змiни володiла 13.79 % голосуючих акцiй та 10.21 % 
загальної кiлькостi акцiй ПАТ, пiсля змiни володiє 17.21% голосуючих акцiй 
та12.79 % загальної кiлькостi акцiй ПАТ.

Фiзична особа, що до змiни володiла 14.38 % голосуючих акцiй та 10.65 % 
загальної кiлькостi акцiй ПАТ, пiсля змiни володiє 17.21 % голосуючих акцiй 
та12.79 % загальної кiлькостi акцiй ПАТ.

Фiзична особа, що до змiни володiла 14.29% голосуючих акцiй та 10.58 % 
загальної кiлькостi акцiй ПАТ, пiсля змiни володiє 17.61 % голосуючих акцiй 
та 13.09 % загальної кiлькостi акцiй ПАТ.

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 Колесник Микола Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2017
(дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЧЕРНІГІВСЬКИй АВТоЗАВоД»
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Чернiгiвський автозавод»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 14007, м. Чернiгiв, просп. Миру, 312
4. Код за ЄДРПОУ 32601556
5. Міжміський код та телефон, факс 04622-5-33-38 04622-5-33-38
6. Електронна поштова адреса avtocher@chad.cn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлен-

ня про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 06.03.2017

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

46 Вiдомостi нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку 09.03.2017
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://chaz-avto.com.ua

в мережі 
Інтернет 09.03.2017

(адреса сторінки) (дата)
II. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.03.2017 звільнено Член комiсiї з 

припинення 
(перетворення)

Вiннiченко Валентина Василiвна НМ 060925
24.06.2002 Новозаводським ВМУМДеснян-
ським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 06.03.2017 року звiльнено з посади Члена комiсiї з припинен-
ня (перетворення) Вiннiченко Валентину Василiвну за основним мiсцем роботи з 06.03.2017 року за власним бажанням на пiдставi заяви.
На посадi перебувала з 23.12.2016р. На посаду нiкого не призначено.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством 
2. Голова комісії з припинення (перетворення) Купцов В.В.

07.03.2017

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «СТРАХоВА КоМПАНІЯ «ПРоВІДНА» (далі Товари-
ство), місцезнаходження: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25, від-
повідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 
року о 10.00 за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, 6 по-
верх, конференц-зал. Реєстрація акціонерів з 9.00 до 09.55.

Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про її діяльність в 2016  році 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії відносно діяльності Това-
риства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
10. Прийняття рішення щодо попереднього погодження укладення зна-

чних правочинів.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редак-

ції Статуту Товариства.
12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, 

Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товари-
ства, Положення про Ревізійну комісію, Положення про корпоративного секрета-
ря, Регламент Правління Товариства та затвердження їх в новій редакції.

13. Внесення змін до Кодексу Корпоративного управління Товариства та 
затвердження в новій редакції.

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
На засіданні Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» 03.03.2017року 

(Протокол № 3/17-ПрАТ) датою складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРОВІД-

НА», встановлена – 10 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.
Матеріали (інформація) щодо проекту порядку денного річних Загаль-

них зборів та матеріали (інформація) необхідні для прийняття рішень з пи-
тань проекту порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам 
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» за адресою: Україна, м. Київ, пр. Повітрофлот-
ський, 25, Зал засідань Правління, у робочі дні з 10-00 до 16-00 та під час 
проведення річних Загальних зборів акціонерів за місцем проведення. По-
садова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Мандрикіна Владислава Вікторівна.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
www.providna.ua

Для реєстрації на річних зборах акціонерів з собою необхідно мати до-
кумент, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників 
акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефонами (044) 492 18 18
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 802353 955180
Основні засоби 12176 11128
Довгострокові фінансові інвестиції 170441 206576
Запаси 1557 1494
Сумарна дебіторська заборгованість 127893 109741
Грошові кошти та їх еквіваленти 384034 489174
Нерозподілений прибуток -205825 -256928
Власний капітал 465949 419348
Статутний капітал 79541 79541
Довгострокові зобов'язання 293525 274362
Поточні зобов'язання 42879 261470
Чистий прибуток (збиток) 46735 94974
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) 1309 1489

Уповноважений Наглядовою радою 
Т.в.о. Голови Правління  о.о. Ваганова 

07.03.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Іллічів-

ський завод ЗБК»
(місцезнаходження: 65007, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 5)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 10 квітня 2017 року об 12:00 

за адресою: 65039, м.  одеса, пр-т Гагаріна, 12-а (конференц-зал)
Порядок денний:

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

Товариства за 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.
7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

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

Загальних зборах – 04 квітня 2017 року. Для участі у зборах, акціоне-
рам, включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі пас-
порт, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на 
право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним 
законодавством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 11:00 до 11:40 за місцем про-
ведення Зборів. 

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

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо питань порядку денного: gbk.emitents.od.ua. Акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку 
денного Загальних зборів за відповідним письмовим зверненням за 
адресою – 68093 c. Малодолинское, вул. Винокурова,1, адмінкорпус, 

приймальня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціо-
нерів із зазначеними документами є Директор Товариства – Чудак П.В. 

Довідки за тел. (048) 777 24 88 
основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-

ства у 2016 р. (тис. грн.) 

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 8783 10364
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8386 9967
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1357 1366
Сумарна дебіторська заборгованість 14184,00 22572,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 81 9
Власний капітал 18184 22014
Статутний капітал 29500 29500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-25361 -21531

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8 8
Поточні зобов'язання і забезпечення 6213 12448
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,000032 -0,000028

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

-0,000032 -0,000028

Середньорічна кількість акцій (шт.) 118000000 118000000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом 
звітного періоду 

Загальна номінальна 
вартість

- -

У відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Директор  Чудак П.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ІЛЛІЧІВСЬКИй ЗАВоД ЗБК»

ПоВІДоМЛЕННЯ 
ПРо ВИНИКНЕННЯ оСоБЛИВої ІНФоРМАЦІї 

ПРо ЕМІТЕНТА 
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ДАРНИЦЬКИй ПЛоДооВоЧЕ-
ВИй КоМБIНАТ"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 22943989
Адреса місцезнаходження 02088, м. Київ (Бортничi), вул. 

Ленiна, 42
Телефон емітента (044) 354-09-57
Електронна поштова адреса 
емітента

uno@co.bayadera.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://dpk.bayadera.ua/
Вид особливої інформації: зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій;
03.03.2017 р. Товариством був отриманий від ПАТ "Національний 
депозитарій України" перелік власників акцій Товариства за станом 
на 28.02.2017 р., згідно якого Товариство отримало інформацію про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосую-
чих акцiй.
Згідно отриманою інформації пакет акцій, що належав власнику То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал Холдинг" (іденти-
фікаційний номер 32911465, адреса місцезнаходження вул. Регене-
раторна, буд.4, Київ, 02160) до змін дорівнював 9226766 шт., що 
становило 96,7580% від загальної кількості акцій та 99,9999% від 
кількості голосуючих акцій; після змін дорівнює 9226767 шт. що ста-
новить 96,7580% від загальної кількості акцій та 99,9999% від кіль-
кості голосуючих акцій.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства: Голова правління Самсоненко Дмитро Во-
лодимирович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ТРЕСТ 

КИїВПIДЗЕМШЛЯХБУД-2». 
Код за ЄДРПоУ 04012721

1. Місцезнаходження 02105, м.Київ, Тампере, 
13-Б

2. Міжміський код, телефон 
та факс

0445582700, 0445733649

3. Електронна поштова 
адреса

kpds2@list.ru

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

http://emitent.tetra-studio.
com.ua/tpshb-2

Текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 

звiльнення Головного бухгалтера Лiпатової Людмили Миколаївни 
прийняте 03.03.2017 р. за власним бажанням згiдно наказу за №11-к 
вiд 01.03.2017р. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа 
вiдмовилась надати паспортнi данi.Посадова особа володiє 0.1572% 
вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi 7 р.

Посадова особа АТ непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про призначення Головного бухгалтера Федорович Олени 
Андрiївни прийняте 03.03.2017 р. згiдно наказу за №12-к вiд 
01.03.2017р. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа 
вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0% 
вiд СК АТ. Попередня посада: заступник головного бухгалтера. 
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: спецiалiст бухгал-
терського облiку, головний спецiалiст бухгалтерського облiку, за-
ступник головного бухгалтера. Термiн призначення: за 
домовленнiстю сторiн.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Наглядова рада ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «оДЕСАПРоДКоНТРАКТ»

(місцезнаходження: м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги )
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 10 квітня 2017 року об 11:00 
за адресою: м. одеса, 19-км Старокиївської дороги (актовий зал)

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

вариства за 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.
7. Внесення змін до органів управління і контролю товариства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах – 04 квітня 2017 року. Для участі у зборах, акціонерам, включе-
ним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а уповнова-
женим представникам акціонерів – довіреність на право представляти 
інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

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

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

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо питань порядку денного: http://odpc.emitents.od.ua. Акціонери можуть 
ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку денного За-
гальних зборів за відповідним письмовим зверненням за місцезнаходження 
Товариства – м. Одеса, 19-км Старокиївської дороги, приймальня. Відпові-
дальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними доку-
ментами є Генеральний директор Товариства – Справцев А.Л. 

Довідки за тел. (048) 756 71 18
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 р. (тис. грн.)

№ Показник Звітний 
період

Попередній 
період

1 Всього активів 38266 38694
2 Основні засоби 31862 33211
3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 47 47
5 Сумарна дебіторська заборгованість 6275 5393
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 43
7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -35395 - 34052
8 Власний капітал 3989 5332
9 Статутний капітал 3832 3832
10 Довгострокові зобов`язання 32499 29190
11 Поточні зобов`язання 1778 4172
12 Чистий прибуток (збиток) -1343 -940
13 Середня річна кількість акцій, шт 15326710 15326710
14 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 

власних акцій протягом звітного періоду
0 0

15 Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду 

Загальна номінальна 
вартість

- -

У відсотках від 
статутного капіталу

- -

Генеральний директор  Справцев А.Л.

Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство «Завод обважнювачів», код за 

ЄДРПОУ 00136751, місцезнаходження: 85114, Донецька обл., м. Костянти-
нівка, вул. Правобережна, буд.99, (надалі − Товариство) повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі − 
Збори), що відбудуться 11 квітня 2017 року об 11:00 год.

Місце проведення Зборів: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул.  Правобережна, буд.99, приміщення актової зали заводоуправління.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік та прий-

няття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження напрямків роботи на 2017 рік та порядку розподілу 

прибутку Товариства.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення 
цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості (згідно ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товари-
ства») .

7. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчи-
нятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прий-
няття рішення цими Зборами (згідно ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціо-
нерні товариства») .

8. Про надання повноважень Голові правління на підписання значних пра-
вочинів на суму не більш ніж 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копі-
йок), які вчинятимуться Товариством з дати прийняття рішення цими Зборами 
(згідно ч. 1 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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

10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВоД оБВАЖНЮВАЧІВ»

Акціонеру ПрАТ «М-СЕРВІС»
Приватне акціонерне товариство «М-Сервіс» (ЄДРПОУ 33104103, 

адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів товариства відбудуться 11 квітня 2017 року о 12-00 го-
дині за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 13, 7 поверх, кімната перего-
ворів.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Обрання членів лічильної комісії 2. Прийняття рішень з порядку про-

ведення Загальних Зборів. 3. Звіт виконавчого органу за результатами 
роботи АТ за 2016 рік. 4. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2016 
рік. 5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2016 рік. 6. За-
твердження річного звіту АТ за 2016 рік. 7. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізора та Наглядової ради.  
8. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. 9. Внесення та затвердження 
змін до Статуту та положень Товариства. 10. Затвердження договорів та 
проектів договорів. 

Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів  
11 квітня 2017 року, початок о 11-30, закінчення о 11-50. Для участі акціо-
нерів (їх представників) в загальних зборах при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу (представникам необхідно мати довіреність).
Адреса веб-сторінки в мережі Інтернет де можна ознайомитися з проекта-
ми рішень з питань порядку денного – 33104103.smida.gov.ua .З матеріа-
лами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитись в 
робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 
3-й поверх, офіс. 501. А в день проведення річних Загальних Зборів Акці-
онерів – за місцезнаходженням товариства, а також у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Прокопенко Кате-
рина Миколаївна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 24-00 год. 05.04.2017р.Якщо до порядку ден-
ного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде надрукова-
но в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до початку збо-
рів. Тел. для довідок: (044) 285-43-47.

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 53162,6 49802,4
Основні засоби 10830,2 12469,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 8722,0
Запаси 3333,6 963,2
Сумарна дебіторська заборгованість 38903,8 26977,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 95,0 7,1
Нерозподілений прибуток (збиток) (27675,6) (33439,8)
Власний капітал 45173,5 39409,3
Статутний капітал 72849,1 72849,1
Довгострокові зобов'язання 237,1 180,9
Поточні зобов'язання 7752,0 10212,2
Чистий прибуток (збиток) 5430,9 3308,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 72 849 107 72 849 107
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) 

24 35

З повагою ПрАТ «М-Сервіс»
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До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» (код за 

ЄДРПОУ - 01553327, місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Бузкова, 2, 
далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 11-00 год. за 
адресою: м. Львів, вул. Бузкова, 2, зал для переговорів № 1.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-

писати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

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

наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2016 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
12. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради 

Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

15. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Това-
риства.

18. 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http:// lvivbakaliya.pat.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 12 квітня 2017 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, – 06 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, 
а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства». 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за 
адресою: м. Львів, вул. Бузкова, 2, приймальна (кімната №2), а в день про-
ведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за 
адресою: м. Львів, вул. Бузкова, 2, зал для переговорів № 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Генеральний директор Товариства Зазуляк Тарас Іванович.

Довідки за телефоном: (032) 270-14-46.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ  «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 9905 9386
Основні засоби 6842 4050
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 76 83
Сумарна дебіторська заборгованість 2605 1414
Грошові кошти та їх еквіваленти 382 3837
Нерозподілений прибуток 6264 5874
Власний капітал 8520 8152
Статутний капітал 566 566
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1385 1234
Чистий прибуток (збиток) 3668 2362
Середньорічна кількість акцій (шт.) 323228 323228
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)

47 46

Наглядова рада

що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди.

12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

13. Про продовження терміну повноважень Голови правління Товари-
ства.

14. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
15. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
16. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товари-

ства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
17. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здій-

снення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в но-
вій редакції.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 10.00 год. до 10.45 год. 
за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 05.04.2016 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належним чи-
ном, або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

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

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціоне-
рам цього повідомлення до дати проведення зборів з понеділка по п'ятницю, 
з 9:00 год. до 15:00 год. за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Правобережна, буд.99, приміщення юридичного відділу, а в день про-

ведення Зборів − у місці проведення Зборів. 
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів та їх представників із 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го,  - Начальник юридичного

відділу Сидюк Ганна Анатоліївна. Довідки за телефоном: (06272) 4-25-61
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)* 

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 82971 94478
Основні засоби 13528 11540
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  21040 16159
Сумарна дебіторська заборгованість 46652 39314
Грошові кошти та їх еквіваленти 825 27007
Нерозподілений прибуток 17075 21153
Власний капітал 30215 34293
Статутний капітал 82 82 
Довгострокові зобов’язання 27191 47175
Поточні зобов’язання 24945 13010
Чистий прибуток (збиток) -4078 10691
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 163 397 8163397
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

296 320
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Повідомлення про проведення Загальних зборів 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«КИїВСЬКИй ДоСЛІДНо-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй 
ЗАВоД «ВУГІЛЛЯ» 

(код за ЄДРПОУ 00159506, місцезнаходження: м. Київ, пров. Приладний, 10) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що 

відбудуться «12» квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, 
пров. Приладний, 10, адмін. корпус ПАТ «КДЕЗ «Вугілля», приймаль-

ня Голови правління. Реєстрація учасників 12.04.2017 р. з 10.30 до 
11.45 за місцем проведення зборів.

ПоРЯДоК ДЕННИй 
1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Звіт Правління ПАТ «КДЕЗ 

«Вугiлля» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт Нагля-
дової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля» про роботу за 2016 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Звіт та висновки Реві-
зійної комісії ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля» за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Звіту та висновків Ревізійної комісії. 5. Затвер-
дження річного звіту та балансу ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля» за 2016 рік. 6. Про 
розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля» за підсумками 
роботи у 2016 році. 7. Про зміну типу ПАТ «КДЕЗ «Вугілля» з публічного 
акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвер-
дження нового найменування Товариства. 8. Внесення змін до статуту То-
вариства та затвердження його нової редакції. 9. Про припинення повно-
важень членів Наглядової ради Товариства.  10. Обрання членів 
Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов договорів (контрак-
тів) з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 
12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КДЕЗ «Вугіл-
ля». 13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КДЕЗ «Вугілля».  14. За-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії.

Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що по-
свідчує особу; представникам – доручення на право участі у зборах, 
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах – 06.04.2016 р. Акціонерам забезпечу-
ється можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці прове-
дення зборів за місцезнаходженням Товариства в приймальні голови 
правління у робочі дні, починаючи з 12.03.2017 р. по 12.04.2017 р. в робо-
чий час з 09-00 год. до 16-00 год. Відповідальна особа Мартиненко А.О. 
Довідки за телефоном: (044) 424-31-02. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: http://emitent.tetra-studio.
com.ua/vygillya.

Наглядова рада ПАТ «КДЕЗ «Вугілля»
Додаткова інформація для акціонерів ПАТ «КДЕЗ «Вугілля»
про основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника період
2016 р. 2015 р.

Усього активів 4591 4858
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4191 4565
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 137 126
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 22
Власний капітал 2646 2604
Статутний капітал 1247 1247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 713 671
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1945 2254
Чистий прибуток (збиток) 42 96
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.008417 0.01924
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.008417 0.01924

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4989796 4989796
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Вартість чистих активів 2646 2604
Середньооблікова кількість штатних працівників 
за звітний період (осіб)

15 20

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БРАїЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІї ЗАСоБІВ ЗАХИСТУ РоСЛИН»
(код ЄДРПОУ 04762586, місцезнаходження: 23130, Вінницька область, 

Жмеринський район, селище міського типу Браїлів, тел.(04332) 21690, 
адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з пи-
тань, включених до проекту порядку денного - www.04762586.pat.ua, елек-
тронна поштова скринька - par@04762586.pat.ua 

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 14 квітня 
2017 року о 10.00 год.Місце проведення річних загальних зборів: Ві-
нницька область, Жмеринський район, селище міського типу Браї-
лів, адмінбудинок, кабінет директораТовариства.Час початку і закін-
чення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів 
Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 
10.04.2017 року.

проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціо-

нерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по-
рядку голосування на зборах.

3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
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 
рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду 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. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повно-

важень.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Реві-

зором Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Наглядової ради та Ревізором Товариства 
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 

ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, ро-
бочий час за адресою Товариства: 23130, Вінницька область, Жмерин-
ський район, селище міського типу Браїлів, ПрАТ «Браїлівська база збері-
гання та реалізації ЗЗР», а в день зборів - за місцем їх проведення. 
Відповідальний – Ткачук Володимр Іванович, тел.(04332) 21690.

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 4504,6 5042,6
Основні засоби 4067.6 4807,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 52,6 52,6
Сумарна дебіторська заборгованість 295,6 97,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 88,8 85,5
Нерозподілений прибуток -8792,1 -8025,3
Власний капітал 4931,6 4931,6
Статутний капітал 12230,6 12230,6
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 326,4 111,0
Чистий прибуток (збиток) -766,8 -765,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 48922400 48922400
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 та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор 
ПрАТ  «Браїлівська база зберігання та реалізації ЗЗР» В.І.Ткачук.



№46, 9 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВоД 
ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2017 року за місцезнахо-
дженням Товариства: 18030, м. Черкаси, вул. Чехова, 104, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 12 квітня 2017 р. з 10-00 год. до 10-45 год. 
Початок зборів: 12 квітня 2017 р. об 11-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах –06.04.2017 р.
ПРоЕКТ ПоРЯДоКУ ДЕННоГо: 1. Обрання членів лічильної комісії, голо-

ви та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Генерального 
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
3.  Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 р. 4. Затвердження аудиторського 
висновку. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016 р.  5. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 
2016  р., та затвердження нормативів розподілу прибутків на 2017 рік. 6. Прий-
няття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 12394,1 12303.7
Основні засоби 11694,4 11699.6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 151,9 65.3
Сумарна дебіторська заборгованість 518,3 477.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,2 34.4
Нерозподілений прибуток -10036,1 -9426.8
Власний капітал 8363,9 8973.2
Статутний капітал 18400 18400
Довгострокові зобов'язання 3228,6 2727.6
Поточні зобов'язання 801,6 602.9
Чистий прибуток (збиток) -608,8 -256.9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18400000 18400000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го – upmash.at.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликан-
ня загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18030, м. Черкаси, вул. 
Чехова, 104, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 8-00 до 14-00 години. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генераль-
ний директор Табачковський О.Р. Також за цією адресою акціонери Товариства 
можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів 
не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. 

ШАНоВНИй АКЦІоНЕР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БІЛоЛУЦЬ-

КИй АГРоТЕХСЕРВІС»( код за ЄДРПОУ: 00902777)
місцезнаходження якого: 92323, Україна, Луганська обл., Новопсковський 

р-н, смт Білолуцьк, в. Чапаєва, 1.
Повідомляє акціонерів про скликання щорічних Загальних зборів акціо-

нерів ПАТ «Білолуцький «Агротехсервіс»,що відбудуться 07 квітня 
2017  року о 10-00 за адресою: 92323, Україна,Луганська обл., Ново-
псковський р-н, смт Білолуцьк, в. Чапаєва,1.Реєстрація акціонерів буде 
здійснюватися з 08 -00 до 09 -50 .Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів-паспорт та довіреність.Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ»Білолуцький 
«Агротехсервіс»,буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Порядок денний(Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Звіту директора за результатами діяльності ПАТ за 

2016 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за результатами 

діяльності ПАТ за 2016 рік.
5. Затвердження Звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками 

роботи в 2016 році.
основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ  «Біло-

луцький агротехсервіс» (тис. грн.):

Найменування показника
період

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 1131,2 1238,00
Основні засоби 997,9 998,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 98,4 110,8
Сумарна дебіторська заборгованість 16,2 14,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 18,7 114,0
Нерозподілений прибуток -449,9 -347,10
Власний капітал 1119,8 1225,2
Статутний капітал 433,4 433,4
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 11,4 12,8
Чистий прибуток (збиток) -102,8 +4,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1733572 1733572
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «Білолуць-
кий «Агротехсервіс» Телефони для довідок (06463) 9-21-63; (06463) 9-24-40

Директор : Решетило М.І.

ПрАТ «СТРИйСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС»
(ЄДРПОУ 05468127, місцезнаходження 82400 м.Стрий вул.. Новаківського 5)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
19/04/2017р. о 14.00 год. в приміщенні швейної фабрики, зал їдальні

за адресою: м.Стрий вул. Новаківського 5 
Реєстрація з 13.30 год. по 13.55 год.

Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів. 
3. Звіт Голови Правління про результати діяльності ПрАТ «Стрітекс» за 

2016р.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Голови Спостережної ради.
6.Затвердження звітів та річних результатів діяльності ПрАТ «Стрітекс».
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
8.Розподіл чистого прибутку.
Дата складання переліку акціонерів, що мають право брати участь у 

чергових загальних зборах акціонерів – 24.00 год 13/04/2017р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, за адресою: м.Стрий вул. Новаків-
ського 5, кабінет 308, у робочі дні підприємства та в робочий час або на 
сторінці в інтернеті за адресою www.stritex.com.ua Відповідальний за озна-
йомлення голова правління Коколюс Ярослав Володимирович.

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, а представникам акціонерів додатково – доручення на право участі 
та голосування на зборах, оформлене відповідно до чинного законодав-
ства. Телефон для довідок (03245) 5-21-04.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

 (тис. грн)

Найменування показника Період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 20708,00 21194.00
Основні засоби 2153,00 1816.00
Довгострокові фінансові інвестиції 189,00 168.00
Запаси 840,00 1944.00
Сумарна дебіторська заборгованість 10610,00 7647.00
Грошові кошти та їх еквіваленти 6888,00 9607.00
Нерозподілений прибуток (збиток) -2923,00 -5334.00
Власний капітал -1472,00 -3883.00
Статутний капітал 1160,90 1160.90
Довгострокові зобов’язання ----- ----
Поточні зобов’язання 22180,00 25077.00
Чистий прибуток (збиток) -5897,00 -2411.00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4643509 4643509
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

---- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

----- -----

Чисельність працівників на кінець періоду осіб) 317 301
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «КИїВоБЛГАЗ» (нада-
лі  – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08150, Україна, Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 178, 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – «Загальні збори Товариства») 12 квітня 2017 року о 10.00 годині 
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, 
вул. Лісодослідна, 2 (приміщення Українського центру підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства «Укр-
центркадриліс»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 06 квітня 2017 р.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ ТоВАРИСТВА 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСИТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

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.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

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

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-

ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://kv.104.ua/ .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 178 (кабінет «Єдиного вікна»), 
щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 15:00 год. (обідня перерва з 12:20 
год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів із зазначеними документами є Левикіна Інна Миколаївна.

Довідки за телефоном (04598) 3-52-52.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 – 2016 р.р. (тис.грн.).

Найменування показника період
2016р.* 2015р.

Усього активів 3 533 547 1 887 642 
Основні засоби 625 765 544 773 
Довгострокові фінансові інвестиції 108 108 
Запаси 34 893 50 095 
Сумарна дебіторська заборгованість 163 401 447 825 
Грошові кошти та їх еквіваленти 149 974 84 830 
Нерозподілений прибуток -390 201 -248 818
Власний капітал 142 416 291 232 
Статутний капітал 1 687 1 687 
Довгострокові зобов’язання 112 607 74 568 
Поточні зобов’язання 3 278 524 1 521 842 
Чистий прибуток (збиток) -135 924 -201 702 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33 745 600 33 745 600
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) 3 907 4 177

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

ПАТ «КИїВоБЛГАЗ»

Публічне акціонерне товариство ″ВІННИЦЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВо 10554″

(місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд.6, надалі  – 
«Товариство»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 
(далі – «Загальні збори»)

11 квітня 2017 року в 10.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Максимо-
вича, буд.6, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 11 квіт-
ня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 09-00 
год. та закінчиться о 09-45 год. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах: 24 година 5 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2016 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
7. Про зміну типу та найменування Товариства. 
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження ста-

туту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в 

новій редакції. 
10. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в 

новій редакції.
11. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в 

новій редакції.
12. Про затвердження Положення «Про Директора Товариства» в новій 

редакції.
13. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в 

новій редакції.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-
дової ради Товариства. 

17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) за 2016р.

Найменування показника
Період

Звітний, 
2016 р.

Попередній, 
2015 р.

Усього активів 21762 21316
Основні засоби 4238 4649
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 145 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17358 16630
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 37
Нерозподілений прибуток 13929 13830
Власний капітал 18199 18100
Статутний капітал 3000 3000
Довгострокові зобов'язання 2543 2510
Поточні зобов'язання 1011 918
Чистий прибуток (збиток) 98 -1629
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000000 12000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо ″ВІННИЦЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІДПРИЄМСТВо 10554″
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ВоЛИНЬГАЗ» (надалі – «Товари-
ство»), місцезнаходження якого: 43000, Україна, Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Франка, 12, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 10 квітня 2017 року о 10.00 
годині за адресою: м. Луцьк, вул. Франка, 12 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 04 квітня 2017 р.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ ТоВАРИСТВА 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСИТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

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.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

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

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://vl.104.ua/ .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акці-
онери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Луцьк, вул. Франка, 
12 (1 корпус, управління правового супроводження), 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 Загальних зборів Товариства - також у місці їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів 
із зазначеними документами є фахівець з корпоративних відносин Козлюк 
Зінаїда Ростиславівна.

Довідки за телефоном (0332) 72 07 93.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 - 2016рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2016р.* 2015р.

Усього активів 536 597  425 854
Основні засоби 347 484  336 394
Довгострокові фінансові інвестиції 1 000 1 000 
Запаси 5 291  4 809
Сумарна дебіторська заборгованість 170012  79 581
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 688 4952 
Нерозподілений прибуток (337 976) (306 571)
Власний капітал 11 684 51 436
Статутний капітал 5 564  5 564
Довгострокові зобов’язання 178 133  168 640
Поточні зобов’язання 346 780  205 778
Чистий прибуток (збиток) (30 624) (104 834)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 254 600 22 254 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1237 1322

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

ПАТ «ВоЛИНЬГАЗ»

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

0 0

* 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2015р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2015р., затвердженого 
річними загальними зборами Товариства від 06.04.2016р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://vatp10554.at.ua/ 

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та 
п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надан-
ня відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі 
на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються наймену-
вання акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціоне-
ра – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) 

належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у 
цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату 
подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень 
надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шля-
хом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, на-
даному акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Вінниця, 
вул. Максимовича, буд.6, приймальня керівника, кабінет №1), або шляхом 
відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його 
письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення (м. Ві-
нниця, вул. Максимовича, буд.6, актовий зал). Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, – 
директор Товариства Пахомов В.Є. З питань щодо проведення Загальних 
зборів Товариства звертатися за телефоном: (0432) 52-03-16 у робочі дні з 
09-00 год. до 18-00 год. 

Наглядова рада Товариства

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Меблева фабрика "Лагода"

2. Код за ЄДРПОУ 00275240
3. Місцезнаходження 03056, м. Київ, вул. Польова, 21
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 456-2345 457-0861

5. Електронна поштова 
адреса

rusak.ua@gmail.com

6. Дата вчинення дії 06.03.2017
7. Дата розміщення у стрічці 
новин

07.03.2017

8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

Посадова особа Голова Правління Татарiн Андрій Євгенович (пас-
порт СН 473285 03.04.1997 Залізничним РУГУ МВС України в м. Києвi, 

частка у СК - 0%) - звільнено з посади у відповідності до Протоколу 
рішення НР №  06/03/2017 від 06.03.2017. Причина - закінчення тер-
міну дії повноважень Строк перебування на посаді - 3 роки. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочи-
ни.

Посадова особа Брацiло Валентин Олександрович (паспорт ЕР 
458627 22.08.2012 Южноукраїнським РВ УДМС України в Миколаївськiй 
обл., частка у СК - 0%) – призначено на посаду Голови Правління у від-
повідності до Протоколу рішення НР № 06/03/2017 від 06.03.2017. Попе-
редня посада - керівник ТОВ «Гала-Трейд Лтд.» Строк на який призначе-
но - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі 
чи посадові злочини.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління Браціло В.о.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ЛАГоДА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 9 березня 2017 р. 
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «РІВНЕоБЛГАЗ» (надалі 
– «Товариство»), місцезнаходження якого: 33027, Україна, Рівненська область, 
м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4, повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 11 
квітня 2017 року об 11.30 за адресою: м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по-
чаток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.20.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 05 квітня 2017 р.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ ТоВАРИСТВА 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСИТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

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.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

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

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
rivneoblgaz.ucoz.org .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер по-
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відпо-
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акці-
онери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Івана 
Вишенського, 4 (відділ економічного аналізу та майнових прав, кім. 43), 
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 Загальних зборів Товари-
ства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Процюк Н.А.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 - 2016рр. (тис. грн.).
Найменування показника період

2016р.* 2015р.
Усього активів 36719 38297
Основні засоби 36234 36741
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 233 1309
Грошові кошти та їх еквіваленти 232 227
Нерозподілений прибуток -10882 -9400
Власний капітал 36536 38109
Статутний капітал 4212 4212 
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання 170 169
Чистий прибуток (збиток) -1573 -1206 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16849700 16849700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 6

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

ПАТ «РІВНЕоБЛГАЗ»

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «РІВНЕГАЗ» (надалі – «То-
вариство»), місцезнаходження якого: 33027, Україна, Рівненська область, м. 
Рівне, вул. Івана Вишенського, 4, повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 11 квітня 
2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по-
чаток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 05 квітня 2017 р.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ ТоВАРИСТВА 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСИТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

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.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

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

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://rv.104.ua/ .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер по-
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відпо-
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4 
( кім.25), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня пере-
рва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товари-
ства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами є Дума Олег Васильович.

Довідки за телефоном (0362) 28-34-61.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 - 2016рр. (тис.грн.).
Найменування показника період

2016р.* 2015р.
Усього активів 1 406 864 743 479
Основні засоби 248 616 243 419
Довгострокові фінансові інвестиції 2 409 2 409 
Запаси 7 159 6 195 
Сумарна дебіторська заборгованість 1 054 233 460 345 
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 210 26 245 
Нерозподілений прибуток - 150 682 -135 104
Власний капітал 71 734 81 949 
Статутний капітал 17 121 17 121 
Довгострокові зобов’язання 93 929 96 432 
Поточні зобов’язання 1 241 201 565 098 
Чистий прибуток (збиток) -11 505 -83 365
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1 141 400 1 141 400
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) 1 420 1 557

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

ПАТ «РІВНЕГАЗ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ГУСЯТИНГАЗ» 

(далі-Товариство)
(місцезнаходження: вул. Суходільська, 67, смт. Гусятин, Тернопіль-

ська обл., Україна, 48201), 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: 11 квітня 2017 року о 

10:00 годині. Місце проведення річних Загальних зборів: 48201, Україна, 
Тернопільська обл., смт. Гусятин, вул. Суходільська, 67, кабінеті 
№  101. Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 11 квітня 
2017 року о 9:00 годині. Час закінчення реєстрації учасників річних Загаль-
них зборів: 11 квітня 2017 року о 9:45 годині. Місце реєстрації учасників 
річних Загальних зборів: 48201, Україна, Тернопільська обл., смт. Гусятин, 
вул. Суходільська, 67, кабінеті № 101. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 5 квітня 
2017 року станом на 24:00 годину. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного чергових 
загальних зборів акціонерів

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів То-

вариства.
4. Звіт голови Правління ПАТ «Гусятингаз» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт голови Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 

6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
8. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Това-

риства у 2016 році та плановий розподіл прибутку Товариства на 2017 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання голови Наглядової ради з числа обраних членів Наглядо-

вої ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

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

13. Про припинення Товариства шляхом ліквідації та затвердження рі-
шення про ліквідацію Товариства.

14. Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквідаційну комі-
сію»

15. Створення ліквідаційної комісії та обрання голови та членів ліквіда-
ційної комісії. 

16. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.
17. Встановлення строку для подання претензій кредиторів.

18. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Това-
риства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонери мають пра-
во ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноважено-
го представника до дати проведення Загальних зборів, за письмовою 
заявою, за адресою: 48201, Україна, Тернопільська обл., смт. Гусятин, вул. 
Суходільська, 67, кабінеті № 101, з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00 
години, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведен-
ня Загальних зборів з 8:00 до 9:00 – за місцем їх проведення. Акціонери (їх 
представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належ-
но оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на 
прості іменні акції Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – голова правління Сліпець П.Я. Крім того, звер-
таємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України 
«Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов’язаний 
звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею 
договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені 
або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних папе-
рах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо Ви, як власник 
цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом 
не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили 
переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних папе-
рах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть 
враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах 
акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитар-
ною установою в системі депозитарного обліку.Телефон для довідок Това-
риства: (03557) 2-14-13. Телефони для довідок депозитарної установи 
ТОВ  «АВС- Реєстр»: (0352) 25-67-43. основні показники фінансово-
господарської діяльності акціонерного товариства (тис.грн.) 
2016  (2015) р: Усього активів 252 (269), Основні засоби (залишкова вартість) 
51 (64), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Виробничі запаси 86 (87), 
Сумарна дебіторська заборгованість 110 (115), Грошові кошти та їх еквіва-
лент 5 (3), Нерозподілений прибуток (збиток) -821 (-763), Власний капітал 
-816 (-758), Статутний капітал 4 (4), Довгострокові зобов’язання 0 (0), По-
точні зобов’язання 1068 (1027), Чистий прибуток (збиток) -58 (-44), Серед-
ньорічна кількість акцій (шт.) 40247 (40247), Кількість власних акцій, вику-
плених протягом періоду (шт.) 0 (0), Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 0 (0), Чисельність працівників на кі-
нець періоду (осіб) 3 (2). Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому 
розміщена інформація письмового повідомлення про проведення загаль-
них зборів разом із проектами рішень по кожному з питань порядку денно-
го, які запропоновані для голосування: http://husyatingaz.tgaz.te.ua/.

Голова Правління ПАТ «Гусятингаз»  П.Я. Сліпець

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КУРДЮМIВСЬКИЙ ЗАВОД 
КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБIВ»

2. Код за ЄДРПОУ 00293545
3. Місцезнаходження 84571, БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН, 

СЕЛИЩЕ ОПИТНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА. 
БУД.5

4. Міжміський код, телефон та факс (099) 040 10 37 
5. Електронна поштова адреса kzki@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kzki.at.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Напiдставi отриманого 03.03.2017 року зведеного облiкового реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв ПРАТ «Курдюмiвський завод кислототрив-
ких виробiв».Повiдомляємо що, в акцiонера — фiзичної особи Тритяченко 
Олександра Климентiйовича, зменшилась кiлькiсть простих iменних акцiй 
ПРАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» на 992 900 акцiю, що 
складає 24,8225% вiд статутного капiталу Товариства i становить 2000 акцiй, 
що складає 0.0500 % вiд статутного капiталу ПРАТ «Курдюмiвський завод 

кислототривких виробiв». До змiни кiлькiсть акцiй становила 994 900, що 
складало 24.8725 % вiд статутного капiталу Товариства.

Напiдставi отриманого 03.03.2017 року зведеного облiкового реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв ПРАТ «Курдюмiвський завод кислототривких 
виробiв». Повiдомляємо що, в акцiонера — фiзичної особи Горбунова Миколи 
Борисовича, зменьшилась кiлькiсть простих iменних акцiй ПРАТ «Курдюмiвський 
завод кислототривких виробiв на 963 419 акцiю, що складає 24.0855 статутного 
капiталу Товариства i становить 0 акцiй, що складає 0% вiд статутного капiталу 
ПРАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» До змiни кiлькiсть акцiй 
становила 963419, що складало 24.0855 вiд статутного капiталу.

Напiдставi отриманого 03.03.2017 року зведеного облiкового реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв ПРАТ «Курдюмiвський завод кислото-
тривких виробiв». Повiдомляємо, що в акцiонера — фiзичної особи Тритя-
ченко Олега Климентiйовича збiльшилась кiлькiсть простих iменних акцiй 
ПРАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв» на 2209599 акцiю, 
що складає 55.2399% вiд статутного капiталу Товариства i становить 
2917302 акцiй, що складає 72.9325% вiд статутного капiталу ПРАТ 
«Курдюмiвський завод кислототривких виробiв». До змiни кiлькiсть акцiй 
становила 707703, що складало 17.6926% статутного капiталу.

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 ЧУЙКО ВIТАЛIЙ ЛЕОНIДОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КУРДЮМIВСЬКИй ЗАВоД КИСЛоТоТРИВКИХ ВИРоБIВ»
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ШАНоВНИй АКЦІоНЕРЕ ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОу 30898448, 

місцезнаходження: 84440, Донецька область, Лиманський район, село 
Терни, вулиця Центральна)!

Повідомляємо персонально Вас про проведення чергових загальних 
зборів (надалі «збори»), які відбудуться 14 квітня 2017 р. об 09 год. 00 хв. 
за місцезнаходженням Товариства (приміщення актового залу).

Реєстрація акціонерів відбудеться за адресою місцезнаходження Товари-
ства з 08.00 (час початку) до 08.45 (час закінчення) у день проведення зборів. 

Для участі у зборах кожному з Вас необхідно мати при собі документ, 
що засвідчує особу (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представ-
ника)), а у разі участі представника акціонера − також документів, що під-
тверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені 
відповідно до Законодавства України. 

Кожен з Вас має можливість ознайомитися з проектами матеріалів та до-
кументами, у тому числі іншими необхідними документами, та, у тому числі, 
проектами рішень зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з 
понеділка по п’ятницю) з 8.00 до 15.00, каб. директора, та у день проведення 
зборів - у місці проведення зборів. Особа, відповідальна за здійснення необ-
хідних заходів щодо скликання зборів та посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними 
для прийняття рішень з питань проекту порядку денного/порядку денного збо-
рів - директор Черкашин В.І. Телефон для довідок: (06261) 4-11-80. 

Кожен з Вас (акціонерів), у письмовій формі та з дотриманням вимог законо-
давства та з врахуванням вимог Статуту й внутрішніх документів Товариства, 
має право внести пропозиції та/або зміни щодо питань, включених до проекту 
порядку денного/порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів, та проекти рішень з цих питань, не пізніше ніж за 20 
днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  - 10 квітня 2017 року (станом на 24 годину). 

Адреса власного веб-сайту (сторінці), на якому/якої розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного/порядку денного: terny.ucoz.ua.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, включених до проекту порядку денного (Проект 
порядку денного/Порядок денний), що виносяться на голосування:

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 
прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.

2. Обрання голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голо-

сування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи 
зборів).

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради то-
вариства про роботу у 2016 році, затвердження звіту.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 р., затвердження звіту.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-

вариства за 2016 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії То-
вариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2016 р.

9. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської 
звітності) Товариства за 2016 р.

10. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати 
діяльності 2016р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням 
вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, 
затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних 
дивідендів (строку, порядку, дати складення переліку, тощо, або затвер-
дження порядку покриття збитків)), визначення планових нормативів роз-
поділу прибутку 2017р. 

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Ви-
значення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої 
на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших 
пов’язаних дій.
оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ ФІНАНСоВо - ГоСПоДАРСЬКої ДІЯЛЬНоСТІ, 

ТИС.ГРН.

Найменування показника
Звітний 
період,
2016р.

Попередній 
період,
2015р.

 Усього активів 14677,5 10164,6
 Основні засоби 2198,4 2173,7
 Довгострокові фінансові інвестиції 739,1 739,1
 Запаси 11353,4 6175,2
 Сумарна дебіторська заборгованість (у т.ч. довго-
строкова), без врах. витр.майб.пер. й інш.обор. акт.

94,9 331,0

 Грошові кошти та їх еквіваленти 288,8 398,2
 Нерозподілений прибуток (збиток) -531,3 -3882,2
 Власний капітал 4871,5 1520,6
 Статутний капітал 5402,8 5402,8
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансу-
вання і забезпечення

6723,6 7209,5

Поточні зобов'язання і забезпечення 3082,4 1434,5
 Чистий прибуток (збиток) 3350,9 -1809,9
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1080561 1080561
 Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 39

Увага! У зв’язку зі зміною концептуальної основи фінансової звітності (з 
МСФЗ для ПАТ на П(С)БО для ПРАТ) – Товариством скориговано доходи 
та витрати за попередній період, що призвело до зміни показників фінан-
сової звітності. Будьте уважні!

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ 
на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! З питань укла-
дення відповідних договорів звертатися до депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКІЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК» за адресою: 04070, м. Київ,вул. Андріївська, буд. 4: (044) 231-71-80.

Наглядова рада ПРАТ «ТЕРНІВСЬКЕ»

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРЕКСКАВАЦIЯ»

код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, м.Вінниця, вул.Айвазовсько-
го, 26; тел. 0432-539492, електрона поштова адреса - exkavacia@ukrpost.ua, 

валасна веб-сторінка в мережі Інтернет - www. exkavacia.com
06 березня 2017 року, із переліку акціонерів, яким надсилатиметься 

письмове повідомлення про проведення загальних зборів, наданого 
ПАТ  «Національний депозитарій України», товариство отримало інформа-
цію про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосую-
чих акцій, а саме:

1 пакет фізичної особи, у власності якої знаходилось 73812 шт. простих 
іменних акцій, що становило 15,23% статутного капіталу товариства, та 
17,03% голосуючих акцій збільшився на 7765 шт. простих іменних акцій, що 
становить 1,6% статутного капіталу та 1,79% голосуючих акцій і став до-
рівнювати 81577 шт. простих іменних акцій, що становить 16,83% статутно-
го капіталу товариства та 18,82 % голосуючих акцій;

2 пакет фізичної особи, у власності якої знаходилось 69164 шт. простих 
іменних акцій, що становило 14,27% статутного капіталу товариства та 
15,96% голосуючих акцій, збільшився на 1155 шт. простих іменних акцій, 
що становить 0,23% статутного капіталу та 0,26% голосуючих акцій і став 
дорівнювати 70319 шт. простих іменних акцій, що становить 14,51% статут-
ного капіталу товариства та 16,23% голосуючих акцій;

3 пакет фізичної особи, у власності якої знаходилось 72418 шт. простих 

іменних акцій, що становило 14,95% статутного капіталу товариства та 
16,72% голосуючих акцій, збільшився на 5456 шт. простих іменних акцій, 
що становить 1,13% статутного капіталу та 1,26% голосуючих акцій і став 
дорівнювати 77874 шт. простих іменних акцій, що становить 16,07% статут-
ного капіталу товариства та 17,98% голосуючих акцій;

4 пакет фізичної особи, у власності якої знаходилось 69858 шт. простих 
іменних акцій, що становило 14,42% статутного капіталу товариства та 
16,12% голосуючих акцій збільшився на 7318 шт. простих іменних акцій, що 
становить - 1,51% статутного капіталу та 1,69% голосуючих акцій і став до-
рівнювати 77176 шт. простих іменних акцій, що становить 15,93% статутно-
го капіталу товариства та 17,81% голосуючих акцій;

5 пакет фізичної особи, у власності якої знаходилось 50617 шт. простих 
іменних акцій, що становило 10,43% статутного капіталу товариства та 
11,68 % голосуючих акцій , збільшився на 15192 шт. простих іменних акцій, 
що становить - 3,14% статутного капіталу та 3,5 % голосуючих акцій і став 
дорівнювати 65809 шт. простих іменних акцій, що становить 13,58% статут-
ного капіталу товариства та 15,19% голосуючих акцій;

6 пакет фізичної особи, у власності якої знаходилось 44253 шт. простих 
іменних акцій, що становило 9,13% статутного капіталу товариства та 
10,21% голосуючих акцій, збільшився на 15321 шт. простих іменних акцій, 
що становить - 3,16% статутного капіталу та 3,53% голосуючих акцій і став 
дорівнювати 59574 шт. простих іменних акцій, що становить 12,295% ста-
тутного капіталу товариства та 13,75% голосуючих акцій 

Голова правління Швидкий В.В. підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомлені та визнає, що він несе відповідальність згід-
но із законодавством.
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 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«ВІННИЦЬКА оБЛАСНА ДРУКАРНЯ»
(надалі Товариство код ЄДРПОУ 02465619) повідомляє, що річні загальні 

збори відбудуться 11. 04. 2017 р. о 15 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження 
м.Вінниця, вул. Київська, 4 (клуб 2-й пов. кімната №1) Реєстрація акціонерів 
(представників) для участі в загальних зборах 11 квітня 2017р.здійснюється за 
місцем проведення зборів з 14. 00 хв. до 14. 30 хв.Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах акціонерів складеному станом на 24 
годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення зборів 05.04.2017р. 

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо: 
( Перелік питань, що виноситься на голосування)

1.Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів То-
вариства, 2.Про обрання голови річних загальних зборів акціонерів 
Товариства,3.Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, 4.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства, 4.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 
зборів Товариства,5.Звіт Голови Правління про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016р. та визначення основних напрямів гос-
подарської діяльності на 2017р.та його затвердження, 

6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016р. та його затверджен-
ня, 7.Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016р.та його затвердження, 
8.Затвердження результатів фінансової річної звітності балансу Товариства 
за 2016р.та визначення порядку розподілу прибутку та (або) покриття збитків 
за 2016р.9.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна 
робіт або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків 
але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності акціонерного товариства, та надання згоди на підписання та-
ких право чинів Голові Правління Товариства.10.Про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як 
одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких 
правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та надання згоди на 
підписання таких право чинів Голові Правління Товариства,11.Прийняття рі-
шення про припинення повноважень Ревізора Товариства,12.Прийняття рі-
шення про обрання Ревізора Товариства. 

Кожен акціонер має можливість від дати надіслання повідомлення про 
проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних

зборів ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного звернувшись з письмовим запитом до відпові-
дальної особи Товариства за порядком ознайомлення з документами в ро-
бочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнаходженням ПрАТ «Вінницька обласна 
друкарня» м. Вінниця, вул. Київська, 4 (бухгалтерія). тел..67-10-54. Відпові-
дальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– Кузьміна В.Д. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ 
«Вінницька обласна друкарня»: www.vod.com.ua Особам, які прибудуть для 
участі у роботі загальних зборів необхідно обов’язково мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний номер), представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність, на право представляти інтереси 
акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у за-
гальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 
особу акціонера (його представника). основні показники фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016р. (тис. грн.)

 Найменування показника Період
 Звітний Попередній

Усього активів  4 440,0  4 015,0 
Основні засоби  2 820,0  2 778,0
Довгострокові фінансові інвестиції  ---  ------
Запаси  1 135,0  850,0 
Сумарна дебіторська заборгованість  324,0  216,0
Грошові кошти та їх еквіваленти  24,0  23,0
Нерозподілений прибуток  637,0  443,0 
Власний капітал  ----  - --
Статутний капітал  1 979,0  1 979,0
Капітал у дооцінках  399,2  399,2
Довгострокові зобов’язання  708,0  309,0
Поточні зобов’язання  667,0  835,0
Чистий прибуток (збиток)  185,0  123.0
Середньорічна кількість акцій (шт.)  9895,0  9895,0 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 -----  ------

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

 -----  ------

Чисельність працівників на кінець звітного періоду  43  43 

Голова Правління.  Бодлєв Микола федорович

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ЗАВоД 
"СТРоММАШИНА", 
05394966Хмельницька , Хмельниць-
кий, 29019, м. Хмельницький, 
ПроспектМиру ,42 63-91-42, 
63-86-53,

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

01.04.2017

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

strommash.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

Приватна аудиторська фiрма 
"Сиситема-Аудит", 21337005 ПП 
аудиторська фiрма "Система-Аудит", 
21337005

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство)
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що переду-

вав звітньому
за 

прости-
ми 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис дiденди не нараховувались i не виплачувались

II. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 18608 18547
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10348 10941
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4514 4209
Сумарна дебіторська заборгованість 2658 2188
Грошові кошти та їх еквіваленти 492 663
Власний капітал 16264 16539
Статутний капітал 15740 15740
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3698 -3423
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2344 2008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.00437 -0.00383

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 62960000 62960000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках 
від статутного 
капіталу

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

0 0
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УІФК-АГРо»
(місцезнаходження: Україна, 07544, Київська область, Баришів-

ський район, с. Коржі, вул. Промислова 40/1, код ЄДРПоУ 34821667)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «УІФК-АГРО», які відбудуться 10 квітня 2017 року об 11 годині 
00  хвилин за адресою: Україна, 07544, Київська область, Баришів-
ський район, с. Коржі, вул. Промислова 40/1, поверх 1, кімната 1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 00 хвилин до 10 го-
дини 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «УІФК-АГРО», буде складено станом на 24 годину 04 квітня 
2017 року.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСЯТЬСЯ 
НА ГоЛоСУВАННЯ):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «УІФК-АГРО» (далі –Товариство), припинення повноважень членів 
лічильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

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

5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізо-
ра Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 

році.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства
10. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені Товари-

ством післярічних загальних зборів акціонерів, проведених в 2016 році

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення 

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та члена-

ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства.
17. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, вста-

новлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору з Ревізором.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «УІФК - АГРо» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 81068 136679
Основні засоби 38546 38935
Довгострокові фінансові інвестиції 26 200 150
Запаси 11002 13028
Сумарна дебіторська заборгованість 1 653 83329
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 781 1128
Нерозподілений прибуток 101876 109748
Власний капітал 78133 70252
Статутний капітал 180000 180000
Довгострокові зобов'язання - 38945
Поточні зобов'язання 2 935 27482
Чистий прибуток (збиток) 7881 1982
Середньорічна кількість акцій (шт.) 720000000 720000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 75 63

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УІФК-АГРо»
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Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних

зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Київська область, 
Баришівський район, с. Коржі,вул. Промислова 40/1, кімната – «генераль-
ний директор» у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочийчас (з 9.00 до 
18.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів ак-
ціонерів – умісці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Генеральний директор Ельканова Світлана Володимирівна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://uifk-agro.nr-avers.com.ua/.

телефони для довідок: 04576 2-24-84.
Генеральний директор  Ельканова С.В.

ПоВІДоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство 
«Швейна фабрика «Прометей»

2. Код за ЄДРПОУ - 13592338
3. Місцезнаходження – 90400 Закарпатська область, місто Хуст, вулиця 

Духновича , будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0314245540
5. Електронна поштова адреса - at.prometey@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 13592338.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій,
ІІ. Текст повідомлення

АТ «Прометей» Повiдомляє, що 06.03.2017 р. емiтентом отримано 
реєстр власникiв iменних цiнних парерiв вiд ПАТ «НДУ», станом на 
03.03.2017 р., згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, 
яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у 
зв'язку з чим: Пакет власника акцiй становить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй; - «Власник Фiзична особа набув право власностi на акцiї у 
звязку з смертю акцiонера та переходом права власностi на акцiї до 
спадкоємця» Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до 

змiни пакета акцiй – 0 % (0 штук)- в загальнiй кiлькостi акцiй та 0%  
( 0  штук)- в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера 
пiсля змiни пакета акцiй становить – 14.658315 % (299578 штук)- в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 14.658315 % (299578 штук)- в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

АТ «Прометей» Повiдомляє, що 06.03.2017 р. емiтентом отримано 
реєстр власникiв iменних цiнних парерiв вiд ПАТ «НДУ», станом на 
03.03.2017 р., згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, 
яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у 
зв'язку з чим: Пакет власника акцiй став менше 10 вiдсоткiв голосуючих 
акцiй; - «Власник Фiзична особа у звязку з смертю та переходом права 
власностi на акцiї до спадкоємця вибула iз складу акцiонерiв- власникiв 
голосуючих акцiй » Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до 
змiни пакета акцiй – 14.7199 % (300838 штук)- в загальнiй кiлькостi акцiй 
та 14.6583 % (299578 штук) - в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй ) 
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй – 0,061651 % 
(1260  штук)- в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% ( 0 штук )- в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй .

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

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

Генеральний директор АТ *Прометей  І.М. Гомечко 
07.03.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ШВЕйНА ФАБРИКА «ПРоМЕТЕй»

код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження згідно з реєстрацій-
ними документами: 65003 м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призна-
чені на 11 квітня 2017 року об 11.00. за адресою: м. одеса, 
вул.  отамана Чепіги, б.29 (кімната №1, актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеному станом на 24.00 05 квітня 2017 року у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: доку-
мент, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), 
представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший 
документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені від-
повідно до чинного законодавства України.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів Това-

риства, прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту збо-

рів.
3. Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.
7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р., затвердження 

розміру річних дивідендів. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-

рів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. 
Одеса, Отамана Чепіги, б.29 кабінет № 8 з понеділка по п»ятницю з 
10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до порядку денного, розміщена на веб - сайті ПАТ «ОдАЗ» 
http://www.odaz.prat.ua Посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник 
відділу кадрів Ляховецька С.А. тел (048)7713357 Письмові пропо-
зиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів 
до дати проведення зборів.

Тел. (048) 723-21-38 Наглядова рада 
. основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

Найменування 
показника

Усього активів 15001
Основні засоби 13013
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 627
Грошові кошти та їх еквіваленти 4
Нерозподілений прибуток (збиток) (2319)
Власний капітал 13904
Статутний капітал 2170
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 1097
Чистий прибуток (збиток) (139)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1446477
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
 періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«оДЕСЬКИй АВТоСКЛАДАЛЬНИй ЗАВоД»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ТУРИЗ-

МУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХАРКІВТУРИСТ» (надалі ПрАТ «ХАР-
КІВТУРИСТ» або Товариство), код ЄДРПОУ 02648484, місцезнаходження: 
м. Харків, пр-т Московський, 144, повідомляє про скликання річних Загаль-
них зборів, що відбудуться 11 квітня 2017 року об 12 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Харків, пр-т Московський, 144, кімната (офіс) 206 (2-й поверх).

Реєстрація учасників з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.
Початок зборів об 12 год. 00 хв.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ  «ХАРКІВ-

ТУРИСТ».
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ХАРКІВТУ-

РИСТ».
3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 

ПрАТ  «ХАРКІВТУРИСТ».
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ».
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ»за фінансо-

вими результатами 2016 року, затвердження строку, порядку виплати ди-
відендів та покриття збитків.

6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ».
7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ».
8. Про звіт Правління ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ».
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-

сово плану ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ»на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ХАР-

КІВТУРИСТ».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ», визначен-
ня розміру їх винагороди.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ХАР-
КІВТУРИСТ».

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ», визначен-
ня розміру їх винагороди.

16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову 
раду, Правління та Ревізійну комісію ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ». 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 05 квітня 2017 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можна ознайомитися за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 144, кім-
ната (офіс) 203 (2-й поверх) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 08 
год. 30 хв. до 17 год. 00 хв., до дати проведення річних Загальних зборів, 
а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаве-
деними документами можна особисто в місці проведення річних Загаль-
них зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з 
документами є Рибалко І.С., телефони для довідок:(057) 392-10-06, 392-
30-10. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт), представникам акціонерів - доручення, оформлене 
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  - www.kharkivturist.nr-avers.com.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3870,0 3821,0
Основні засоби 6238,2 6074,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 25,9 81,4
Сумарна дебіторська заборгованість 786,0 1045,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 742,7 131,0
Нерозподілений прибуток -202,6 -185,7
Власний капітал 3465,5 3489,3
Статутний капітал 3613,4 3613,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 367,0 332,0
Чистий прибуток (збиток) 33,0 52,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 361340 361340
Кількість акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 45

Голова Наглядової ради 
ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ»  С.М. Стрілець

До уваги акціонерів

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

Інформаційне повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Спецбудмеханізація», код 

ЄДРПОУ 21320105 (далі - Товариство) інформує про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів, що відбудуться 11 квітня 2017 року за 
адресою: 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Нігинське шосе 2а, в адміністративному приміщенні о 10 годи-
ні 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здій-
снюватися 11 квітня 2017 року з 09.00 до 10.00 за адресою проведення 
зборів. 

Початок зборів о 10.00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в чер-

гових загальних зборах акціонерів, встановлена на 24.00 год., за три 
робочих дні до дати скликання загальних зборів.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

зборів.
2. Про затвердження звіту Генерального директора про фінансово-

господарську діяльність за 2016 рік.
3. Про затвердження звіту Голови Наглядової ради за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річ-

ного звіту та балансу за 2016 рік.
6. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товари-

ства за 2016 рік.
З інформацією та документами, що пов’язані з питаннями порядку 

денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, 2а.

Тел. для довідок: 0 3849 62652; 0 3849 21142.
Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 

документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – 
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, 
що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного - https://www.sbm-kp.com/

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*

Найменування показника

Період
Звітний 

на 01.01.2017 
р.

Попередній 
на 01.01.2016 р.

Усього активів 1417,2 1195
Основні засоби 512,2 512
Довгострокові фінансові інвестиції − −
Запаси 333,9 334
Сумарна дебіторська 
заборгованість

123,3 70

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

16,8 −

Нерозподілений прибуток - 1910,1 -1958
Власний капітал 263,4 102
Статутний капітал 263 263
Довгострокові зобов'язання − −
Поточні зобов'язання − −
Чистий прибуток (збиток) - 1910,1 - 1958
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1053736 1053736

Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду (шт.)

− −

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

− −

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

− −

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

Генеральний директор _________ 
(підпис)

Н.А. Гулько

М.П. ______________
(дата)
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Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР» (нада-
лі – Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 
Товариства 20 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ,  
вул. Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх, кімната 203. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись  
20 квітня 2017 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. Для реє-
страції акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а пред-
ставнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах 
буде складено на 24 годину 14 квітня 2017 року. Перелік питань, включених 
до проекту порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання Голо-
ви та секретаря загальних зборів. 3.Затвердження регламенту загальних 
зборів. 4.Звіт Правління про результати господарської діяльності Товари-
ства в 2016 році. 5.Звіт про роботу Наглядової ради в 2016 році. 6.Звіт про 
роботу Ревізійної комісії в 2016 році. 7.Розподіл чистого прибутку Товари-
ства (погашення збитків). 8.Про припинення повноважень членів Наглядо-
вої Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства. 9.Обрання Наглядо-

вої Ради. 10.Обрання Голови Наглядової ради. 11.Обрання Правління. 
12.Обрання Голови Правління. 13.Обрання Ревізійної комісії. 14.Про під-
писання Контрактів з членами Наглядової ради. 15.Про затвердження зна-
чних правочинів, в тому числі надання дозволу на продаж нерухомого май-
на площею 222,0 м2 у м.Львові та частини будівлі автомобільного гаражу 
площею 145,9 м2 у м.Вінниця. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку ден-
ного зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті Товариства: 
http://sater.kiev.ua. Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного зборів акціонерів, у робочі дні з 09:00 до 15:00 за адресою: 04112, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, кабінет 204 від дати надіслан-
ня повідомлення до дати проведення зборів акціонерів, а у день збо-
рів  – за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – член Правління Товариства Запаснюк 
Василь Михайлович, тел. (044) 483-27-20. Наглядова рада ПрАТ «Акціо-
нерна компанія «САТЕР».

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АКЦІоНЕРНА КоМПАНІЯ «САТЕР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00222249
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Польова, 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-89-64, (044) 456-89-64
5. Електронна поштова адреса: kzso@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00222249.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ІІ. Текст Повідомлення 

Дата прийняття рішення: 01.03.2017 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні загальні збори 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗА-
ВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ». Дата державної реєстрації від-
повідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань: 06.03.2017 року. Повне найменування акціонерного то-
вариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ». Повне найменування акціо-
нерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ».

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

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

2. Директор Степура В.В. 07.03.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИїВСЬКИй ЗАВоД ЗВАРЮВАЛЬНоГо оБЛАДНАННЯ»

ПоВІДоМЛЕННЯ 
ПРо СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ 

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«НАУКоВо-ДоСЛІДНИй ІНСТИТУТ «ВЕКТоР»

Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«НАУКоВо-ДоСЛІДНИй ІНСТИТУТ «ВЕКТоР» (надалі - Товариство) 
(ідентифікаційний код - 33304201, місцезнаходження – 04073, м. Київ, 
вул.  Рилєєва, 10-А) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товари-
ства відбудуться 11 квітня 2017 року о 12-00 за адресою м. Київ, вул.  Ри-
лєєва, 10-А, кімната №111. 

Проект порядку денного
 (перелік питань що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за ре-

зультатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, висновок Ревізора щодо річного 

звіту і балансу Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду 
звіту та висновку.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів та Голови Наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

9. Припинення повноважень Голови та членів правління Товариства.
10. Обрання Голови та членів правління Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Реєстрація учасників буде здійснюватись 11.04.2017 р. з 11-30 по 11-55 

за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі в загальних зборах 
акціонерів Товариства:

- представникам акціонерів Товариста необхідно мати при собі доку-
мент, що засвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для 
керівників юридичних осіб акціонерів документ про призначення на посаду, 

для інших представників – довіреність, видана для участі в загальних збо-
рах акціонерів Товариства, оформлену згідно законодавства України).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 05.04.2017 р.

З матеріалами та документами щодо питань порядку денного акціонери 
та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Това-
риства: м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А, кімната №111 в робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00) звернувшись із заявою 
складеною у довільній формі, а в день проведення Зборів - за місцем їх 
проведення. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власно-
му веб-сайті Товариства: http://vektor.emitents.net.ua. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член 
правління Єфімова Олена Павлівна тел. 468-23-59.

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

Найменування показника 

період 

звітний 
2016

попере-
дній 
2015

Усього активів 69959,2 64960,0
Основні засоби (залишкова вартість) 54816,3 56896,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 35,3 30,4
Сумарна дебіторська заборгованість 11213,0 4143,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3833,9 3808,0
Нерозподілений прибуток (20222,7) (22397,9)
Власний капітал 48384,2 46209,0
Статутний капітал 47895,5 47895,5
Довгострокові зобов'язання 20411,8 18014,2
Поточні зобов'язання 1163,2 736,8
Чистий прибуток (збиток) 2175,2 (2894,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 47895500 47895500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 35

Наглядова рада
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1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «АЕРоК 
оБУХІВ»

2. Код за ЄДРПОУ 20576280
3. Місцезнаходження Україна, 08700, Київська обл., 

м. обухів, вул. Промислова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 391-30-90
5. Електронна поштова адреса karpenko.tm@aeroc.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.aeroc.ua/oao/

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових 
осiбемiтента

II. Текстповідомлення
ВІДоМоСТІ 

прозмінускладупосадовихосібемітента

Дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

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

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.03.2017р. припинено Голова 

наглядової ради
Рудченко Дмітрій 

Геннадійович
Особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних
-

06.03.2017р. припинено Член наглядової 
ради

Ременюк Микола 
Андрійович

Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

0,003141

06.03.2017р. припинено Член наглядової 
ради

Кондратьєва Юлія 
Вікторівна

Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

-

06.03.2017р. припинено Член наглядової 
ради

Васьківський Віталій 
Павлович

Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

-

06.03.2017р. припинено Член наглядової 
ради

Лата Наталія Федорівна Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

-

06.03.2017р. обрано Член наглядової 
ради

Рудченко Дмітрій 
Геннадійович

Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

-

06.03.2017р. обрано Член наглядової 
ради

Ременюк Микола 
Андрійович

Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

0,003141

06.03.2017р. обрано Член наглядової 
ради

Хоменко Сергій Васильо-
вич

Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

-

06.03.2017р. обрано Член наглядової 
ради

Васьківський Віталій 
Павлович

Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

-

06.03.2017р. обрано Член наглядової 
ради

Лата Наталія Федорівна Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних

-

Зміст інформації:
Повноваження посадової особи Голови наглядової ради Рудченко Дмі-

трія Геннадійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них), представника акціонера ТОВ «АЕРОК», припинено 06.03.2017 року 
згідно рішення загальних зборів акціонерів від 06.03.2017 року (протокол  
№ 1/2017 від 06.03.2017 року) у зв’язку з прийняттям рішення про зміну 
складу осіб Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ». На посадi перебував 
10 місяців та 6 днів. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Повноваження посадової особи Члена наглядової ради Ременюк Микола 
Андрійович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), припине-
но 06.03.2017 року згідно рішення загальних зборів акціонерів від 06.03.2017 
року (протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року) у зв’язку з прийняттям рішення 
про зміну складу осіб Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ». На посадi пере-
бував 10 місяців та 6 днів.Частка посадової особи у статутному капіталі Това-
риства становить 356 штук простих іменних акцій, що складає 0,003141%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Повноваження посадової особи Члена наглядової ради Кондратьєвої 
Юлії Вікторівни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), 
припинено 06.03.2017 року згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
06.03.2017 року (протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року) у зв’язку з при-
йняттям рішення про зміну складу осіб Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУ-
ХІВ». На посадi перебувала 10 місяців та 6 днів.Акціями Товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Повноваження посадової особи Члена наглядової ради Васьківського 
Віталія Павловича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), 
припинено 06.03.2017 року згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
06.03.2017 року (протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року) у зв’язку з при-
йняттям рішення про зміну складу осіб Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУ-
ХІВ». На посадi перебував 10 місяців та 6 днів.Акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Повноваження посадової особи Члена наглядової ради Лати Наталії 
Федорівни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), припи-
нено 06.03.2017 року згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
06.03.2017 року (протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року) у зв’язку з при-
йняттям рішення про зміну складу осіб Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУ-
ХІВ». На посадi перебував 10 місяців та 6 днів.Акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадову особу Члена наглядової ради Рудченко Дмітрія Геннадійови-
ча (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), представника 
акціонера ТОВ «АЕРОК», обрано за рішенням загальних зборів акціонерів 
від 06.03.2017 року (протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року) з початком 
строку дії повноважень з 06 березня 2017 року та до наступних річних збо-

рів Товариства. Попередня посада – генеральний директор ТОВ «АЕРОК». 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Посадову особу Члена наглядової ради Ременюка Миколу Андрійовича 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано за рішенням 
загальних зборів акціонерів від 06.03.2017 року (протокол № 1/2017 від 
06.03.2017 року) з початком строку дії повноважень з 06 березня 2017року та 
до наступних річних зборів Товариства. Попередня посада – член наглядової 
ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ». Частка посадової особи у статутному капіталі 
Товариства становить 356 штук простих іменних акцій, що складає 0,003141%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадову особу Члена наглядової ради Хоменка Сергія Васильовича 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), представника ак-
ціонера ТОВ «АЕРОК», обрано за рішенням загальних зборів акціонерів від 
06.03.2017 року (протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року) з початком строку 
дії повноважень з 06 березня 2017року та до наступних річних зборів Това-
риства. Попередня посада – директор з постачання та загальних питань 
ТОВ «АЕРОК». Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Посадову особу Члена наглядової ради Васьківського Віталія Павлови-
ча (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), представника 
акціонера ТОВ «АЕРОК», обрано за рішенням загальних зборів акціонерів 
від 06.03.2017 року (протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року) з початком 
строку дії повноважень з 06 березня 2017 року та до наступних річних збо-
рів Товариства. Попередня посада – директор з постачання та загальних 
питань ТОВ «АЕРОК». Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадову особу Члена наглядової ради Лату Наталію Федорівну (особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних), представника акціонера  
ТОВ «АЕРОК», обрано за рішенням загальних зборів акціонерів від 06.03.2017 
року (протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року) з початком строку дії повноважень 
з 06 березня 2017 року та до наступних річних зборів Товариства. Попередня 
посада – начальник юридичного відділу ТОВ «АЕРОК». Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

Голова правління 
ПАТ «АЕРоК оБУХІВ»

__________
(підпис)

Карпенко Т.М.
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 07.03.2017р.
(дата)
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1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ То-
ВА РИСТВо «АЕРоК оБУХІВ»

2. Код за ЄДРПОУ 20576280
3. Місцезнаходження Україна, 08700, Київська обл., 

м. обухів, вул. Промислова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 391-30-90
5. Електронна поштова адреса karpenko.tm@aeroc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.aeroc.ua/oao/

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення

Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість ак-
тивів емітен-
та за даними 
останньої річ-
ної фінансо-
вої звітності 

(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що 

є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 06.03.2017 2716 7378 36,81%
Зміст інформації:
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте на 
засіданні загальних зборів акціонерів від 06.03.2017 року (протокол 
№ 1/2017 від 06.03.2017 року).
Предметом правочину є купівля нежитлової будівлі (контрольно-
пропускного пункту), що належить ТОВ «АЕРОК».
Ринкова вартість нежитлової будівлі (контрольно-пропускного пункту), 
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та 
складає 2 715 754 (два мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч сімсот 
п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок, в т.ч. ПДВ.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті на 31.12.2016р. складає 7378 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності складає 36,81відсотків. 
Загальна кількість голосуючих акцій11 035 738 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах11 032 934 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 11 032 934 шт. та 
"проти" – 0 прийняття рішення;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не пе-
редбачені законодавством, статутом ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» не визначені
2 06.03.2017 4287 7378 58,10%
Зміст інформації:
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте на 
засіданні загальних зборів акціонерів від 06.03.2017 року (протокол  
№ 1/2017 від 06.03.2017 року).
Предметом правочину є купівля земельних ділянок площею 0,9000 га та 
загальною площею 0,6999 га, що належать Обухівській міській раді Київ-
ської області.
Ринкова вартість земельних ділянок, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства та складає– 4 287 732 (чотири мільйо-
ни двісті вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять дві) гривні 00 копійок.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті на 31.12.2016р. складає 7378тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності складає 58,10 відсотків. 
Загальна кількість голосуючих акцій 11 035 738 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 11 032 934 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 11 032 934 шт. та 
"проти" – 0 прийняття рішення;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не пе-
редбачені законодавством, статутом ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» не визначені

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

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

Голова правління 
ПАТ «АЕРоК оБУХІВ»

_________
(підпис)

Карпенко Т.М.
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 07.03.2017р.
(дата)

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «АЕРоК 
оБУХІВ»

2. Код за ЄДРПОУ 20576280
3. Місцезнаходження Україна, 08700, Київська обл., 

м. обухів, вул. Промислова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 391-30-90
5. Електронна поштова адреса karpenko.tm@aeroc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.aeroc.ua/oao/

7. Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу ІІІ або ін-
формації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення

Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 06.03.2017 2716 7378 36,81%
Зміст інформації:
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 
прийняте на засіданні загальних зборів акціонерів від 06.03.2017 року 
(протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року).
Предметом правочину є продажТОВ «АЕРОК» нежитлової будівлі 
(контрольно-пропускного пункту), що належить ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
Гранична сукупна вартість нежитлової будівлі(контрольно-пропускного 
пункту) складає 2 715 754 (два мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч сімсот 
п’ятдесят чотири) гривні00 копійок, в т.ч. ПДВ.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті на 31.12.2016р. складає 7378 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
складає 36,81 відсотків. 
Загальна кількість голосуючих акцій 11 035 738 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах11 032 934 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 11 032 934 шт. та 
"проти" – 0 прийняття рішення.
2 06.03.2017 4287 7378 58,10%
Зміст інформації:
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 
прийняте на засіданні загальних зборів акціонерів від 06.03.2017 року 
(протокол № 1/2017 від 06.03.2017 року).
Предметом правочину є продаж ТОВ «АЕРОК»земельних ділянок 
площею 0,9000 га та загальною площею 0,6999 га, що належать 
ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
Гранична сукупна вартість земельних ділянок складає 4 287 732 (чотири 
мільйони двісті вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять дві) гривні 
00 копійок.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті на 31.12.2016р. складає 7378 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
складає 58,10 відсотків.
Загальна кількість голосуючих акцій11 035 738 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 11 032 934 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” - 11 032 934 шт. та 
“проти” – 0 прийняття рішення.

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

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

Голова правління 
ПАТ «АЕРоК оБУХІВ»

________
(підпис)

Карпенко Т.М.
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 07.03.2017р.
(дата)
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1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ То-
ВАРИСТВо «АЕРоК оБУХІВ»

2. Код за ЄДРПОУ 20576280
3. Місцезнаходження Україна, 08700, Київська обл., 

м. обухів, вул. Промислова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 391-30-90
5. Електронна поштова адреса karpenko.tm@aeroc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.aeroc.ua/oao/

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення

Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№
 з

/п Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова вар-
тість майна 
або послуг, 
що є предме-
том правочи-
ну (тис. грн)

Вартість активів 
емітента за да-
ними останньої 
річної фінансо-
вої звітності 

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 06.03.2017 2716 7378 36,81%
Зміст інформації:
Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю-
прийняте на засіданні Наглядової Ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» від 
06.03.2017 року (протокол № 3/2017 від 06.03.2017 року).
Ринкова вартість нежитлової будівлі (контрольно-пропускного пункту), що 
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та скла-
дає 2 715 754 (два мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч сімсот п’ятдесят 
чотири) гривні 00 копійок, в т.ч. ПДВ.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
на 31.12.2016р. складає 7378тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності складає36,81відсотків. 
Істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину: продаж ТОВ «АЕРОК» нежитлової будівлі 
(контрольно-пропускного пункту), що належить ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»;
особа, що заінтересована у вчиненні Товариством правочину: Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» (місцезнаходження: 08700, 
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6, код за ЄДРПОУ 34840150), 
є афілійованою особою до акціонерів Товариства у розумінні статті 71 
Закону України «Про акціонерні товариства».
Інші істотні умови правочину: відсутні
2 06.03.2017 4287 7378 58,10%
Зміст інформації:
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте на 
засіданні Наглядової Ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» від 06.03.2017 року 
(протокол№ 3/2017 від 06.03.2017 року).
Ринкова вартість земельних ділянок, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства та складає– 4 287 732 (чотири мільйо-
ни двісті вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять дві) гривні 00 копійок.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
на 31.12.2016р. складає 7378тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності складає 58,10 відсотків.
Істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину: продаж ТОВ «АЕРОК»земельних ділянок площею 0,9000 
га та загальною площею 0,6999 га, що належать ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
особа, що заінтересована у вчиненні Товариством правочину: Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» (місцезнаходження: 08700, 
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6, код за ЄДРПОУ 34840150), 
є афілійованою особою до акціонерів Товариства у розумінні статті 71 
Закону України «Про акціонерні товариства».
Інші істотні умови правочину: відсутні

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

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

Голова правління 
ПАТ «АЕРоК оБУХІВ»

_________
(підпис)

Карпенко Т.М.
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 07.03.2017р.
(дата)

Повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРАНС-ВІСМоС». 

Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160.
2) дата, час та місце проведення загальних зборів: 
дата проведення загальних зборів 10.04.2017р., час проведення збо-

рів об 11:00 годині, місце проведення: Україна, 04073, м. Київ, вул. Ки-
рилівська, 160, 5 поверх, кабінет Голови Наглядової ради.

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 10:30 до 11:00

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 04.04.2017р

5) перелік питань, включених до проекту порядку денного;
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності за 2016р.
4. Звіт Наглядової ради за 2016р.
5. Звіт Ревізора товариства за 2016р.
6. Затвердження річного звіту, балансу, фінансового результату това-

риства та висновку (звіту) зовнішнього аудиту за 2016р.
7. Про розподіл (покриття) збитку одержаного у 2016р.
8. Про затвердження значних правочинів укладених Товариством про-

тягом 2016-2017рр. (до дати зборів акціонерів).
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018р. (до дати зборів ак-
ціонерів).

5) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://tvm.com.ua/publichnaya-informaciya/

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайо-
митися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним за адресою: 
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, 5 поверх, кабінет Го-
ловного бухгалтера, у робочі дні з 9:00год. до 14:00год., а в день про-
ведення загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Головний бухгалтер Стрельчук Людмила Іванівна 
(тел.: (0-44- 467-56-70, 467-56-71, 463-94-29). Пропозиції щодо поряд-
ку денного загальних зборів приймаються від акціонерів у письмовій 
формі, які мають бути надіслані рекомендованим листом за адресою 
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, не пізніше, як за 
20  днів до дня їх проведення.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2015-2016р. (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 18042,4 20 126,5
Основні засоби 2615,0 512,0
Довгострокові фінансові інвестиції 159,9 159,9
Запаси 1015,3 554,4
Сумарна дебіторська 
заборгованість

13774,2 10 019,0

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

436,6 8829,0

Нерозподілений прибуток 10110,3 11 966,0
Власний капітал 13802,3 15 658,0
Статутний капітал 3692,0 3692,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4240,1 4468,5
Чистий прибуток (збиток) -1855,7 2 418,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3692 3692
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)

35 37

Наглядова Рада
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛИТЕР»

Ідентифікаційний код 24720880, місцезнаходження: 03150, м.Київ,  
вул.Горького, буд.102А

повідомляє про внесення змін до порядку денногочергових загальних 
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИ-
ТЕР» (далі – Товариство або ПрАТ «ЛИТЕР»),проведення яких призна-
чено на 23  березня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою:Україна, 
м.  Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 6, корпус № 17, літера «А», 
2-й поверх, кімната № 204.

Повідомлення про проведення черговихзагальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЛИТЕР» було опубліковано в офіційному виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери 
України» № 34 від 20.02.2017р.

Перелік питань, 
що виносяться на голосуваннядоповнено наступними питаннями:

14. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з об-
меженою відповідальністю «ЛИТЕР».

15. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товари-
ства.

16. Обрання комісії з припинення Товариства.
17. Затвердження плану перетворення Товариства.
18. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЛИТЕР».

19. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій Това-
риства у акціонерів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, роз-
міщено на власному веб-сайті Товариства за адресою http://industrial-
systems.com.ua/ru/company.htm.

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів Това-
риства акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Представникам (уповноваженим особам) акціонерів необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує їх право на 
участь та голосування на чергових загальних зборах акціонерів  
ПрАТ «ЛИТЕР», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства 
(довіреність). 

До дня проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 
акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акці-
онерів ПрАТ «ЛИТЕР», у робочі дні в робочий час за адресою місцезна-
ходження Товариства в кабінеті Генерального директора Товариства, а 
в день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства – 
також умісці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з 
документами – Генеральний директор Доровський В.О.Довідки за тел.: 
+38 (044) 502-10-19

Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«ЛИТЕР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Нововолинський хлiбозавод»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00377213
3. Місцезнаходження емітента: 45400, м.Нововолинськ, вул. Пав-

лова, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03344)33006, 

(03344)33006
5. Електронна поштова адреса емітента: nvhlib@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.00377213.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення 

06.03.2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного това-
риства «Нововолинський хлібозавод» (Протокол засідання Наглядової 
ради від 06 березня 2017 року) прийнято рішення про зміну складу по-

садових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження Директора Штунди Мирослави 

Юрiївни (паспорт АС№459134, 14.08.1998р., Нововолинськии МВ УМВС 
України у Волинськiй обл.) Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради від 06 берез-
ня 2017 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2014р.

- обрано Директором Штунду Мирославу Юрiївну (паспорт 
АС№459134, 14.08.1998р., Нововолинськии МВ УМВС України у 
Волинськiй обл.). Обрання посадової особи виконано на підставі прото-
колу засідання Наглядової ради від 06 березня 2017 року. Часткою в 
статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:  
2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Директор ПрАТ «Нововолинський хлібозавод», головний iнженер 
ПрАТ «Нововолинський хлібозавод». 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор  М.Ю. Штунда
07.03.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоВоВоЛИНСЬКИй ХЛIБоЗАВоД»

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ».
2. Код за ЄДРПОУ: 32072081.
3. Місцезнаходження: 03680, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 

літера А, офіс 175.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-20-82, (044) 490-20-82.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://umgk.pat.ua/ 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: зміна 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
07.03.2017 року ПАТ «ВО «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» (далі по тек-

сту — «Товариство») отримало в НДУ «Перелік акціонерів, яким надсила-
тиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціо-

нерного товариства» (вих. № 128109зв від 03.03.2017 року) на звітну дату 
02.03.2016 року. З даних цього Переліку нам стало відомо про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій в Това-
ристві, а саме:

Компанія «Фернхол Холдінгз Лімітед» (Fernhall Holdings Limited), рези-
дент Республіки Кіпр (далі по тексту — «Компанія»); ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно за-
реєстрована Компанія: НЕ99861; місцезнаходження: Georgiou Gennadiou, 
буд. 10 AGATHAGGELOS COURT, оф. Flat/Office 202, Limassol, Cyprus, 
3041; розмір частки Компанії в загальній кількості акцій до змін — 
30,120828%, після змін — 30,432981% (таким чином, пакет акцій Компанії в 
Товаристві зріс на 0,312153%); розмір частки Компанії в загальній кількості 
голосуючих акцій до змін — 30,161029%, після змін — 30,473599 (таким 
чином, пакет голосуючих акцій Компанії в Товаристві зріс на 0,31257%).

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління ______________                        Разумов Ю.В.

(підпис)              (ініціали та прізвище керівника)
М. П.                                   07.03.2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
 «ВИРоБНИЧЕ оБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГоСПКоМБІКоРМ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Котломонтаж»
2. Код за ЄДРПОУ 01415967
3. Місцезнаходження 46008, м. Тернопiль, вул. Митропо-

лита Шептицького, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс 0352 52 39 90 0352 23 53 87
5. Електронна поштова адреса
kotlomontaj01415967@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

www.kotlomontag.ter.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно даних перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 

повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв складеного 

станом на 02.03.2017 року (отримано вiд депозитарної установи 
ПАТ «Кредобанк» 03.03.2017 року) склад власникiв акцiй, яким належить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй змiнено, а саме:

- частка в загальнiй кiлькостi акцiй фiзичної особи становила 
28,583413% i становить 28,583413% та частка в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй фiзичної особи становила 35,506714% i становить 
35,451623%.

- частка в загальнiй кiлькостi акцiй фiзичної особи становила 
37,674254% i становить 37,674254% та частка в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй фiзичної особи становила 46,799483% i становить 
46,726871%.

- частка в загальнiй кiлькостi акцiй фiзичної особи становила 9,884866% 
i становить 9,884866% та частка в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
фiзичної особи становила 12,279118% i становить 12,260066%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Хрома олена Назарiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоТЛоМоНТАЖ»
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «АЛЕКСІ»

(код ЄДРПоУ: 05312493; місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: м. одеса, вул. Самарська буд. 4)

АТ «АЛЕКСІ» (надалі — Товариство), повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів, які призначені на 11 квітня 2017 року о 
11:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: м. одеса, вул. Са-
марська, буд.4, адміністративна будівля, третій поверх, актова зала 
№ 1. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 годин відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24:00 годин 05 квітня 2017 року у порядку встановленому зако-
нодавством про депозитарну систему України. 

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів — додатково довіреність на право участі 
у зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодав-
ством.

Перелік питань включені до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних збо-
рів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. За-
твердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Ди-
ректора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік.

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік, прийняття рішення про 

виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства 
України. 

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту 

порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Генераль-
ного директора за місцезнаходженням Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся, за окремим запитом, у робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою 
м. Одеса, вул. Самарська, буд.4, адміністративна будівля, другий поверх, 
приміщення бухгалтерії, кімната № 3. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор 
Скалій Наталія Анатоліївна, телефон для довідок: (0482) 391461. 

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від-
бувається у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.05312493.pat.ua

основні показники фінансової діяльності АТ «АЛЕКСІ» (тис. грн.)
Найменування показника Період

2016 2015
Усього активів 2623,3 4811,7
Основні засоби 308,4 378,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1967,1 3708,9
Сумарна дебіторська заборгованість 327,5 717,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,8 7,4
Нерозподілений прибуток -1178,5 -1619,7
Власний капітал 101,4 -339,8
Статутний капітал 4,7 4,7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2521,9 5151,5
Чистий прибуток (збиток) 441,2 -15,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93711 93711
Кількість власників 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) 5 5

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АЛЕКСІ»

Публічне акціонерне товариство «Львівський Елегант» (код 
ЄДРПОУ — 01554278) (далі — Товариство) повідомляє про скликання чер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 06 квітня 
2017 року о 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львів-
ська область, м. Львів, вул. Зелена, буд. 147 (у приймальній корпусу 
№ 3). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день 
проведення зборів з 10.30 год. до 11.55 год. за вказаним вище місцем про-
ведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах — 31.03.2017 р. (24:00 год.). 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
4. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
5. Звіт Ревізійної комісії щодо результатів діяльності Товариства (фінан-

сової звітності) за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 

за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради 

Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів На-
глядової ради ПАТ «Львівський Елегант».

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядо-
вої ради.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — паспорт та 
довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо-
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «Львівський 
Елегант» (Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, у приймальній 

корпусу № 3) у робочі дні в робочі години Товариства (з 09.00 год. до 
17.00 год., обідня перерва — з 13.00 год. до 14.00 год.) або направивши 
відповідний письмовий запит на вказану адресу Товариства, а в день про-
ведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

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

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів — член Правління Товариства Гой М.В. 

Телефон для довідок: (032) 270-00-30.

основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році

Найменування показника Дані показника, тис грн.
станом на

01.01.2016 р.
станом на

31.12.2016 р.
Усього активів 7750 15886
Основні засоби (залишкова вартість) 1561 2027
Довгострокові фінансові інвестиції 5454 13456
Запаси 108 108
Сумарна дебіторська заборгованість 417 307
Грошові кошти та їх еквіваленти 180 104
Власний капітал 6313 7868
Статутний капітал 748 748
Нерозподілений прибуток 5565 7120
Чистий прибуток за рік - 1555
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1437 8018
Кількість акцій Товариства, випуск яких 
зареєстровано

2990280 шт. 2990280 шт.

Кількість власних акцій, викуплених 
Товариством

- -

Чисельність працівників 7 8

Голова Правління 
ПАТ «Львівський Елегант»       підпис  Заводін К.Є.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛЬВІВСЬКИй ЕЛЕГАНТ»
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До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛЬВІВСЬКЕ АТоТРАНСПоРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВо 24656 «БоГДАНІВСЬКЕ»
(код ЄДРПоУ 03117613; місцезнаходження: 79056, м. Львів, вул. 

Богданівська, 11)
повідомляємо Вас, про скликання чергових Загальних зборів 

акціонерів, що відбудуться 14 квітня 2017 р. о 10 00 год. у вести-
бюлі головного (адміністративного) корпусу на першому поверсі 
за адресою : 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11

Дата складання переліку осіб, що мають право на участь у 
зборах — станом на 24.00 год 10 квітня 2017 р

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(Проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
4. Звіт та затвердження звіту про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 р. 
5. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків 

Товариства. 
6. Про схвалення правочинів, які входять до компетенції Загаль-

них зборів Товариства.

Реєстрація учасників зборів проводитиметься в день та за міс-
цем проведення зборів з 900 год. до 945 год. Для реєстрації акціоне-
ри повинні мати при собі паспорт, а представники акціонерів — пас-
порт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайо-
митися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, а також з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до поряд-
ку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», за місцем знаходження ПАТ «ЛАТП 24656 «Богданівське» за 
адресою: 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11, у робочі дні з 
10:00 год. до 17:00год. в приміщенні бухгалтерії, 3-й поверх, км. 3.6; а 
в день проведення загальних зборів — за місцем проведення зборів. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — головний бухгалтер ПАТ «ЛАТП 24656 
«Богданівське» Труш В.М. Довідки за телефоном: (032) 242-06-51. 
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймаються від 
акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані рекомендова-
ним листом за адресою 79056, м. Львів, вул.Богданівська, 11 не пізні-
ше, як за 20 днів до дня їх проведення. Адреса веб-сайту 
ПАТ «ЛАТП 24656 «Богданівське», на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://bogdanivske-atp.bfg.lviv.ua/

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства (тис.грн.) за 2016 р.

 Найменування показника Період
звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 3433 2610
Основні засоби 801 316
Незавершене виробництво 1323 1318
Довгострокові фінансові інвестиції 471 471
Запаси 5 11
Сумарна дебіторська заборгованість 466
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 26
Нерозподілений прибуток 8 - 254
Власний капітал (додатковий) 309 309
Статутний капітал 498 498
Довгострокові зобов’язання 23 23
Поточні зобов’язання 2595 2034
Чистий прибуток (збиток) 262 - 251
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1992000 1992000
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

Публікація засвідчена Головою Правління ПАТ «ЛАТП 24656 
«Богданівське» Кругловим Сергієм Степановичем.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДоНБАСЕНЕРГо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНБАСЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707, (044)2909710

5. Електронна поштова 
адреса

office@de.com.ua

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

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 06.03.2017р. (протокол №16) 

прийняте рiшення про подальше схвалення договору (правочину) на по-
ставку продукцiї №20-20/01/17 вiд 20 сiчня 2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 4 605,02 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2015р.) — 5 545 773 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом 
на 31.12.2015р.) становить 0,083%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину — електроди та дрiт електродний в асортиментi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження — 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- строк дiї договору до 31.12.2017р.

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

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

Генеральний директор 
Бондаренко Едуард Миколайович

06.03.2017р.

ПрАТ «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНоГо МАШИНоБУДУ-
ВАННЯ «КЕРАММАШ» повідомляє про уточнення інформації, 
розміщеної у №41 від 01 березня 2017 року в бюлетені «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ: фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (тис.грн.)

Найменування показника: Період (Звітний (2016р) / Попередній (2015р.))
Усього активів : 63880 / 52835
Основні засоби: 10226 / 10631
Довгострокові фінансові інвестиції: 9 / 9
Запаси: 28477 / 19884
Сумарна дебіторська заборгованість: 5503 / 9147
Грошові кошти та їх еквіваленти: 19665 / 13164
Нерозподілений прибуток: 31962 / 26534
Власний:36116 / 30688
Статутний капітал: 1800,00 / 1800,00
Довгострокові зобов’язання - / -
Поточні зобов’язання:  27764 / 22147 
Чистий прибуток (збиток): 5428 / (5634)
Середньорічна кількість акцій (шт.): 2278 / 2278
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): - / -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду: - / -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 114 / 110
Голова Наглядової ради  М.В.Попов
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ПрАТ « Фiрма Бакалiя» повiдомляє, що 12.04.2016 року о 10.00 
год. вiдбудуться річні загальнi збори акцiонерiв за адресою : м. Хмель-
ницький , вул. Шевченка,70. (актовий зал)

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів 
 (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності за 2016 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності та балансу за 

2016  рік.
5. Розподіл прибутку ( збитків) за результатами роботи в 2016 році.
6. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради за 2016 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.
8 Затвердження аудитора та умов договору, що укладатиметься з 

ним.
9. Затвердження правочинів, укладених Товариством з ПАТ «Укрек-

сімбанк» .
10. Про уповноваження директора ПрАТ «Фірма Бакалія від імені 

Товариства укласти з АТ «Укрексімбанк» договори з метою отримання 
кредитних коштів.

11. Про попереднє схвалення (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 підприємства за 2016 р. 

( тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2016

Попередній 
2015

Усього активів 167478 156408
Основні засоби 71375 59528
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси, товар 54995 60148

Сумарна дебіторська заборгованість 12916 14627
Грошові кошти та їх еквіваленти 11627 8006
Чистий прибуток ( збиток) 4692 3061
Власний капітал 19583 12891
Статутний капітал 3490 3490
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 144895 143517
Середньорічна кількість акцій( шт.) 6979 6979
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
( осіб).

805 778

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах 10.04.2017 року.

Реєстрацiя акцiонерiв здійснюється з 09.30 до 09.55 год . за мiсцем 
проведення зборiв. Для реєстрацii акцiонерам необхiдно мати при собi 
документи,що засвiдчують особу, а для представникiв акцiонерiв — 
додатково доручення на право участi у зборах, оформлене згідно з 
чинним законодавством. 

Ознайомитися з документами, пов'язаних з порядком денним річ-
них загальних зборів, можна починаючи з 12 березня 2017 року , що-
понеділка з 9.00 до 13.00 , за адресою: м. Хмельницький вул. 
Шевченка,70. Телефони для довідок: ( 0382) 65-64-52, 65-10-02 Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зе-
лінська О.О.

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових за-
гальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розмі-
щення на web-сторінці : http://www.bakaleya.org/pat протягом 10 робо-
чих днів після закриття річних загальних зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного : http://www.bakaleya.org/pat 

Голова Наглядової ради  Долгов В.Я.

ПрАТ «ФIРМА БАКАЛIЯ»

До уваги акціонерів
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «МЕРКУРІй — V» 

(надалі — Товариство або ПРАТ «Меркурій-V») місцезнаходжен-
ня: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 16, 
кв. 120, код за ЄДРПоУ 33141790

Директор ПРАТ «Меркурій-V» повідомляє, що чергові (річні) загаль-
ні збори акціонерів ПРАТ «Меркурій-V» відбудуться о 12.00 годині 
14 квітня 2017 року за адресою: 71504, Запорізька обл., м. Енерго-
дар, вул. Українська, буд. 20 (приміщення адміністрації). Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
10.04.2017 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ До ПРоЕКТУ ДЕННоГо ЗБоРІВ:

1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та 
затвердження регламенту і порядку проведення зборів. 

2. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016р., прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора.

3. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 
2016р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товари-
ства за 2016р.

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства у 2016р.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://merkuriy5.ucoz.com

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде здійснюватись за 
місцем їх проведення з 11.30 до 11.45 год. Для участі у зборах акціоне-
рам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів — паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного 
законодавства. України

Акціонери чи їх представники під час підготовки до зборів можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного зборів, за адресою місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні тижня з 17.00 до 19.00 години, а в день проведення 
зборів — також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товари-
ства Козаков М.Г. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів, по-
даються в письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та 
типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються 
у строк до 25.03.2017 р. (включно). Тел. для довідок (06139) 3-29-19.

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

Найменування показника Період
звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 1753,6 2042,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 789,1 1086,2
Незавершені капітальні інвестиції 571,3 571,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 123,5 83,3
Сумарна дебіторська заборгованість 179,6 97,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 84,3 198,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 373,0 417,3
Власний капітал 1181,8 1456,0
Статутний капітал 267,4 267,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 571,8 586,4
Чистий прибуток (збиток) (44,3) 189,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26740 26740
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)

40 40

Директор  Козаков М.Г.

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «МЕРКУРІй — V» 
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 01010, 
м. Київ, вул. Суворова (Михайла Омеляновича-Павленка), 4/6.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» повідомляє вас, що 11 квітня 2017 року об 
11.00 годині за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла 
омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 8-й поверх, кабінет № 18, відбудуть-
ся річні загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 11 квітня 2017 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адре-
сою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 
буд. 4/6, 8-й поверх, фойє.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 
(три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 05.04.2017р.

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 річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу ак-
ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 10 квітня 2017 року (включно) 
з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 01010, 
м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 8-й поверх, кабінет 
№  21. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами зборів, є Сидоренко Олександр Жоржович (юрисконсульт).

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

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

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річ-

них загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення 
їх повноважень.

2. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі — 
ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що укладати-
меться з цією депозитарною установою.

3. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ПТІ «Київоргбуд».

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2016 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2016 році 
та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ 
«Київоргбуд» за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками ро-
боти у 2016 році.

10. Внесення змін до статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
11. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів 

управління і контролю ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Го-

лови і членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Киї-
воргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису 
оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

15. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Го-
лови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київорг-
буд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису опла-
ти); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Голо-
вою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
  ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (тис. грн.)

(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у 
відповідності до МСФЗ)

Найменування показника Період
2016р. 2015р.

Усього активів 109679 101354
Основні засоби (залишкова вартість) 97637 97314
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 763 1883
Сумарна дебіторська заборгованість 2232 1385
Грошові кошти та їх еквіваленти 7771 75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3147) (6046)
Власний капітал 86670 83771
Статутний капітал 388 388
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 23009 17582
Чистий прибуток (збиток) 2831 (2601)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1552829 1552829
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 
(облікова, штатних осіб)

85 105

Телефон для довідок: (044) 590-45-07. ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
Голова правління  Н.Пустовойт

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПРоЕКТНо-ТЕХНоЛоГІЧНИй ІНСТИТУТ «КИїВоРГБУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
- ПАТ «Автотранспортне підприємство «Західводбуд»»

1. Загальні відомості. Повне найменування: публічне акціонерне то-
вариство «Автотранспортне підприємство «Західводбуд». Організаційно-
правова форма: акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 01034998. Місцезнаходження: 79035 місто Львів, вулиця Зеле-
на, буд.115-А. Засоби зв’язку емітента: телефон/факс (032) 224-24-92.

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2. Текст повідомлення.
Рішенням Наглядової ради ПАТ АТП «Західводбуд» від 06.03.2017 

року (протокол №1):
- відкликано (звільнено) з 06.03.2017 року з посади директора Това-

риства Кулинича Павла Олександровича (паспорт громадянина України 
серії КА №499647, виданий 14.10.1997 року Личаківським РВ УМВС 

України у Львівській області). Перебував на посаді з 17.05.2016 року. 
Акціями Товариства не володіє;

- обрано (призначено) з 07.03.2017 року на посаду директора Това-
риства Струка Володимира Михайловича (паспорт громадянина Украї-
ни серії КА №801722, виданий 17.04.1998 року Шевченківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області), 1975 р.н.; освіта — вища. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний 
стаж роботи 13 років. Посади, які обіймав за останні 5 років: водій Львів-
ського комунального підприємства «Балатон-409» (з 2016 року), безро-
бітний (2012-2016). Термін, на який обрано (призначено) особу — до 
відкликання. Акціями Товариства не володіє.

3. Підпис та посада. Особа, вказана нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність, згідно з чинним законодавством.

Директор ПАТ АТП «Західводбуд»  Струк В.М.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІДПРИЄМСТВо «ЗАХІДВоДБУД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 9 березня 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕРНІ-
ГІВРИБГоСП», ЄДРПОУ 00476820, повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів (далі «збори»), відбудуться 14 квітня 2017 р. о 15.00 за 
місцезнаходженням товариства: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 
с. Жавинка вул. Дачна, б.7, адмінбудівля, каб.1. Реєстрація акціонерів 
для участі у зборах відбудеться 14.04.2017 р. за місцем проведення зборів 
з 1430 до 1455. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах — 10.04.2017 р.

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб за-

свідчення бюллетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівриб-

госп».
4. Звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 

2016 рік. 
5. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» на 

2017 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Звіт ревізора за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2016 р.

основні показники фінансово — господарської діяльності на кінець 
періоду (тис. грн.)

Найменування показника 2015 рік 2016 рік
Усього активів 22375 22806
Основні засоби та нематеріальні активи 6076 6004

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11220 12051
Сумарна дебіторська заборгованість 4930 4515
Грошові кошти та їх еквіваленти 149 239
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 142 145
Власний капітал 2478 2481
Статутний капітал 889 889
Довгострокові зобов’язання 3896 4722
Поточні зобов’язання 16001 15606
Чистий прибуток (збиток) 18 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3554296 3554296
Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій за період

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 47

Під час підготовки до зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріала-
ми у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 13.00 до 16.00 та в день проведен-
ня зборів за місцезнаходженням Товариства, каб.1. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами є т.в.о. голови 
правління Помазна С.І. Для участі у загальних зборах акціонерам Товари-
ства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціо-
нерів додатково — довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 
Контактна особа: Мілгородська Олена Петрівна тел. (0462)937493. Адреса 
власного веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до порядку денного www.cherfish.com.ua. Підтверджую до-
стовірність цієї інформації т.в.о. голови правління Помазна С.І.

ШАНоВНІ АКЦІоНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КІРоВоГРАД-АВТо», іден-

тифікаційний код — 03120392(надалі — Товариство), місцезнаходження 
якого: Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генера-
ла Родимцева, 123 повідомляє про скликання річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 
22.02.2017року, призначених на 11.04.2017 року о 11:00 годині за адре-
сою: Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Гене-
рала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната № 7, з наступним порядком 
денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 26201 27139
Основні засоби 14552 16110

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2172 2525
Сумарна дебіторська заборгованість 572 165
Грошові кошти та їх еквіваленти 1894 926
Нерозподілений прибуток -5396 -3204
Власний капітал 15649 17841
Статутний капітал 20719 20719
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10 494 9298
Чистий прибуток (збиток) -2191 -4111
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2956866 2956866
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 34
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-

них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — о 
10:00 год.; закінчення реєстрації — о 10:45 год

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — 05.04.2017р.

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

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

та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену 
згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб — документ, що 
посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал 
виписки зі статуту акціонера — юридичної особи, у якій визначені повноважен-
ня керівника або нотаріальна копія статуту акціонера — юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходження Товариства: 25011, Кіровоградська обл., м. Кропив-
ницький, вул. Генерала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната №б/н, юридич-
ний відділ до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: поне-
ділок — п’ятниця з 09:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних 
зборів акціонерів за адресою:Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький, вул. Генерала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната № 7. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Генеральний директор Скриник Сергій Миколайович. Контактна 
особа –Бабіч Анна Борисівна. Довідки за телефоном: (0522) 35-63-50.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Скриник С.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КІРоВоГРАД-АВТо»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №20 ».  

Код за ЄДРПоУ 01354148
1. Місцезнаходження 08500, Фастiв, Соборна, 59
2. Міжміський код, телефон та факс (04565)-5-15-90 (04565)-5-10-60
3. Електронна поштова адреса pmk20@a.ks.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://patpmk20.informs.net.ua/

Текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Припинення повно-

важень Голови НР Макаренко Вячеслава Миколайовича вiдбулось 
03.03.2017 р. на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), про-
токол № 1.Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi вiдомостi. Володiє ПIЦП 0.059% вiд Статутного капiталу АТ. По-
працювала на посадi: 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обран-
ня Голови НР Макаренко Вячеслава Миколайовича вiдбулось 03.03.2017 р. 
на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), протокол № 1. 
Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi 
вiдомостi. Володiє ПIЦП 0.059% вiд Статутного капiталу АТ. Попередня по-
сада: Голова Наглядової ради ПАТ «ПМК-20».Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: ПП, керiвник, Голова Наглядової ради товариства. Термiн 
призначення: згiдно Статуту товариства на 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Припинення повно-
важень Члена Наглядової ради Кагарликського Миколи Миколайовича 
вiдбулось 03.03.2017 р. на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 
61 %), протокол № 1. Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась на-
дати паспортнi вiдомостi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. По-
працювала на посадi: 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про об-
рання члена НР Кагарликського Миколи Миколайовича вiдбулось 
03.03.2017 р. на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), про-

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗоВАНА КоЛоНА №20»

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «МЛИБоР» 

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

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 13 квітня 2017 року з 13 годин 00 годин до 
13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 13 квітня 2017 року о 14-00 
годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 14026, Чернігівська 
обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця Елеваторна, бу-
динок 1 (Приміщення Ремонтно-механічної дільниці, клас з охорони 
праці).

Місцезнаходження Товариства: 14026, Чернігівська обл., місто Чернігів, 
Новозаводський район, вулиця Елеваторна, будинок 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 07 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, прийнятого 17 лютого 2017 р., 

а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних 
зборах акціонерів 13 квітня 2017 р.».

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

4. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
5. Про обрання голови та секретаря Зборів.
6. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

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

8. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про робо-
ту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду таких висно-
вків. 

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, у тому числі 
фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 

10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумка-
ми роботи за 2016 рік.

11. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками ді-
яльності Товариства у 2016 р.

12. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 
приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

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

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

15. Про скасування дії Положень: «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР »», «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР»», «ПРО РЕВІ-
ЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИ-
БОР»», «ПРО ОДНООСІБНИЙ виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР»».

16. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР», «Про Наглядову 
раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР», «Про Ре-

візійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР», 
«Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИ-
БОР» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР».

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

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

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

20. Про виконання обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комі-
сії Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

21. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прий-
няття такого рішення на Зборах.

22. Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є за-
інтересованість.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 14026, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський ра-
йон, вулиця Елеваторна, будинок 1, (каб. № 3) кожного робочого дня з 
09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці 
їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами Директор Товариства.

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

Найменування показника 
Період

Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 267220 198 888
Основні засоби 221652 85 625
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 489 484
Сумарна дебіторська заборгованість 45073 97 690
Грошові кошти та їх еквіваленти - 15 001
Нерозподілений прибуток (55898) (71 125)
Власний капітал 93167 (30 405)
Статутний капітал 27082 27 082
Довгострокові зобов’язання 35428 130 461
Поточні зобов’язання 13625 98 832
Чистий прибуток (збиток) 3545 (70 336)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 223820 223 820
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 110 117

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного - www.mlybor.com.ua.

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : 0462728763, 0462728756

Наглядова Рада
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токол № 1.Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi вiдомостi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. Попере-
дня посада: член НР ПАТ «ПМК-20».Обiймала протягом своєї дiяльностi 
посади: виконроб, ПАТ «ПМК-20». Термiн призначення: згiдно Статуту то-
вариства на 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Припинення повно-
важень Члена Наглядової ради Єременко Наталiiї Павлiвни вiдбулось 
03.03.2017 р. на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), про-
токол № 1.Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi вiдомостi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. Попрацю-
вала на посадi: 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обрання 
члена НР Єременко Наталiї Павлiвни вiдбулось 03.03.2017 р. на чергових 
загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), протокол № 1. Паспортнi вiдомостi: 
Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi вiдомостi.Володiє ПIЦП 0% 
вiд Статутного капiталу АТ.Попередня посада: член НР ПАТ «ПМК-20». 
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: смт.Буча, дитячий садiк.Термiн 
призначення: згiдно Статуту товариства на 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Припинення повно-
важень Голови Ревiзiйної комiсiї Пiдвального Володимира Григоровича 
вiдбулось 03.03.2017 р. на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 
61 %), протокол № 1. Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась на-
дати паспортнi вiдомостi.Володiє ПIЦП 0,001% вiд Статутного капiталу АТ. 
Попрацювала на посадi: 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Обрання Голови 
Ревiзiйної комiсiї Пiдвального Володимира Григоровича вiдбулось 
03.03.2017 р. на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), про-
токол № 1.Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi вiдомостi.Володiє ПIЦП 0,001% вiд Статутного капiталу АТ. По-

передня посада: Голова РК ПАТ «ПМК-20».Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: ПАТ «ПМК-20», виконроб,голова РК товариства. Термiн 
призначення: згiдно Статуту товариства на 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Припинення повно-
важень Члена Ревiзiйної комiсiї Суботiна Вiктора Володимировича вiдбулось 
03.03.2017 р. на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), про-
токол № 1. Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати 
паспортнi вiдомостi.Володiє ПIЦП 0.0006% вiд Статутного капiталу АТ. По-
працювала на посадi: 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Обрання Члена 
Ревiзiйної комiсiї Суботiна Вiктора Володимировича вiдбулось 03.03.2017 р. 
на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), протокол № 1.
Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi 
вiдомостi.Володiє ПIЦП 0.0006% вiд Статутного капiталу АТ. Попередня по-
сада: член РК ПАТ «ПМК-20».Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: 
геодезист. Термiн призначення: згiдно Статуту товариства на 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Припинення повно-
важень Члена Ревiзiйної комiсiї Коваля Володимира Терентiйовича 
вiдбулось 03.03.2017 р. на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 
61 %), протокол № 1. Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась на-
дати паспортнi вiдомостi.Володiє ПIЦП 0.001% вiд Статутного капiталу АТ. 
Попрацювала на посадi: 3 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Обрання Члена 
Ревiзiйної комiсiї Коваля Володимира Терентiйовича вiдбулось 03.03.2017 р. 
на чергових загальних зборах акцiонерiв (кворум 61 %), протокол № 1.
Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi 
вiдомостi.Володiє ПIЦП 0.001% вiд Статутного капiталу АТ. Попередня по-
сада: член РК ПАТ «ПМК-20».Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: 
ПМК-20, виконроб. Термiн призначення: згiдно Статуту товариства на 3 р.

ШАНоВНІ АКЦІоНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«ІВАНо-ФРАНКІВСЬК-АВТо», 
ідентифікаційний код — 05495466 (надалі — Товариство), місцезнахо-

дження якого: Україна, 76492, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юнос-
ті, 41А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2017 року, 
призначених на 11.04.2017 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 
76492, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41А, каб. №2, з 
наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на 
голосування):

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 17 952 17 604

Основні засоби 10 420 11 814
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 002 534
Сумарна дебіторська заборгованість 779 214
Грошові кошти та їх еквіваленти 405 55
Нерозподілений прибуток 486 383
Власний капітал 12 353 12 250
Статутний капітал 11 600 11 600
Довгострокові зобов’язання 0 573
Поточні зобов’язання 5 494 4 650
Чистий прибуток (збиток) 103 (2 249)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 160 012 1 160 012
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 33

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — о 
09:00 год.; закінчення реєстрації — о 09:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — 05.04.2017 року.

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

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

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб — 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера — юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра — юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 76492, м. Івано-Франківськ,  
с. Микитинці, вул. Юності, 41А, каб. №2 до дати скликання (проведення) 
річних зборів в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день 
проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 76492, 
м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41А, каб. №2. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Генеральний директор Черняк Віталій Миколайович. Контактна осо-
ба — Зорій Марія Миколаївна. Довідки за телефоном: (0342) 55-48-69.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/. Підтверджую достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор  Черняк Віталій Миколайович
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(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська 
область, код ЄДРПОУ 14312387)

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 
Збори відбудуться 12 квітня 2017 року о 10.00 год. за адресою: 

вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, 
Миколаївська область.

Реєстрація учасників Загальних зборів 12 квітня 2017 року з 08-00 до 
09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, 
м. Первомайськ, Миколаївська область. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 09 квітня 2017 р. у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України. 

Проект порядку денного:
1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2016 році та його за-

твердження.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
4. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності То-

вариства за 2016 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками 

роботи у 2016 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та 
порядку виплати дивідендів.

6. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяль-
ності Товариства на 2017-2018 роки.

7. Про прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з Пу-
блічного на Приватне. 

8. Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ВОД «ФРЕГАТ».

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його 
викладення та затвердження в новій редакції.

10. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-

правових договорів.
13. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства 

шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про 
Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правлін-
ня, Положення про Ревізійну комісію. 

14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

Інформація додатково розміщується на сайті — www.fregat.mk.ua 
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціоне-

рам — паспорт, представникам акціонерів — паспорт та Довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Мико-
лаївська область, м. Первомайськ, , вул. Корабельна, 50, каб. № 7, ПАТ «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ», пн-пт. з 7.30 до 16.30год. відповідальна особа — голова Правління 
Сливинський В.Б. Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (тис.грн.) 

Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 327 174 352 971
Основні засоби (залишкова вартість) 102 396 102 241
Довготривалі фінансові інвестиції 0 0
Запаси 159 605 198 022
Сумарна дебіторська заборгованість 29 921 26 731
Поточні фінансові інвестиції 29 322 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 481 3 993
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (10837) (6 182)
Власний капітал 20 128 25 344
Статутний капітал 10 967 10 967
Довгострокові зобов’язання 17 760 224 430
Поточні зобов’язання 289 286 102 668
Чистий прибуток (збиток) (4 655) (18 277)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 43 868 200 43 868 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 508 482
Наглядова Рада 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВоД «ФРЕГАТ»

Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-
будівельна фірма «Атлант» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ- 
19016506, місцезнаходження — 02192, м.Київ, Дарницький буль-
вар, 8-А повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться  
26 квітня 2017 року об 10:30 год. за адресою: 02192, м.Київ, Дар-
ницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

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

наслідками розгляду звіту. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну 
вартість.

Реєстрація учасників 26 квітня 2017 року з 10:00 год. до 10:25 год. 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних 
зборів необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — пас-
порт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 20 квітня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно-
важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-

ства: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1, в робочі дні (по-
неділок — п’ятниця) з 08.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в 
день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за адре-
сою: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Сенько Анатолій Віталійович, тел. (067) 430-74-60.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://atlant.informs.net.ua/.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 618 014 478 170
Основні засоби 21 727 23 652
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 500 066 373 839
Сумарна дебіторська заборгованість 14 922 13 683
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 730 1 230
Нерозподілений прибуток 41 893 17 260
Власний капітал 43 393 18 760
Статутний капітал 1 500 1 500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 574 621 459 410
Чистий прибуток (збиток) 24 648 11 621
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 150 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

431 470

Генеральний директор

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ВИРоБНИЧА ПРоЕКТНо-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
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ПрАТ «ПРоЕКТНо-ТЕХНоЛоГІЧНИй ЦЕНТР 
«АГРоСоФТ»

Повідомляємо, що Загальні збори ПрАТ «ПТЦ «Агрософт» відбудуться 
10 квітня 2017 року о 11-00 за адресою: м. Львів, проспект В.Чорново-
ла, 63а.

Порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2016 рік. 
2. Звіт наглядової ради.
3. Звіт ревізора.
4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття 

збитків) за 2016 рік. 
5. Виплата (невиплати) дивідендів. 
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Про обрання членів наглядової ради.
8. Про припинення повноважень ревізора.
9. Про обрання ревізора
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах — 04.04.2017р. 
При проведенні процедури реєстрації учасників зборів кожен акціонер по-

винен при собі мати документ, що посвідчує його особу, а повноважні пред-
ставники акціонерів — паспорт та доручення на передачу їм права представ-
ляти інтереси акціонера та голосувати на загальних зборах акціонерів, 
оформлене відповідно до вимог законодавства України. Акціонери можуть 
особисто ознайомитись з документами, для прийняття рішень з питань по-

рядку.за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 10 до 17. Телефон для 
довідок: (032) 252-85-65. Посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — голова наглядової ради Шаблінська І.А. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ПТЦ «Агрософт» за 2016 рік (тис.грн.) 

Найменування показника Період 
звітний попередній

Всього активів 1174 1125
Основні засоби 893 906
Дострокові фінансові інвестиції
Запаси 41 17
Сумарна дебіторська заборгованість 140 129
Грошові кошти та їх еквіваленти 100 73
Нерозподілений прибуток 242 177
Власний капітал 562 562
Статутний капітал 310 310
Дострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 60 76
Чистий прибуток (збиток) 65 70
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) 15 15
Голова наглядової ради  Шаблінська І.А.

ШАНоВНИй АКЦІоНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Кияни», за місцезнаходжен-

ням: м. Київ, пр-т Московський (після перейменування пр-т Степа-
на Бандери), 9, повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів, 

які відбудуться 14 квітня 2017 року о14.00 год. в приміщенні Това-
риства, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Московський (після 
перейменування пр- т.Степана Бандери), 9, корп.6,офіс 6-102

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 13 год. 00хв. до13 год. 50хв. При собі мати 

документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів 
додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 10 квітня 2017 року.

Перелік питань включених до Проекту Порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Кия-

ни». 
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Кия ни»
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Кияни» за 2016 рік та завдання на 2017рік, затвердження річного 
звіту Товариства за 2016р.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни»та затвердження звіту Наглядо-
вої ради.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 
2016 році.

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчиня-
лися ПАТ «Кияни» у період з 14 квітня 2016року до 14 квітня 2017 року, 
якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, пе-
ревищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2015 рік. 

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість 
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 від-
сотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. 
Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підпи-
сання документів пов’язаних з ними.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової Ради Товариства.

11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. ОбранняГоловиНаглядовоїРадиТовариства з числа обранихчле-

нів Наглядової Ради. 

14. Затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, щоукладати-
муться з обраними членами НаглядовоїРади Товариства. Обрання упо-
вноваженої особи напідписанняцих договорів .

15. Зміна місцезнаходження Публічного акціонерного товариства 
«Кияни».

16. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Кияни»: Затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства; Обрання уповноваженої 
особи на підписання Статуту в новій редакції.

17. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни» 
шляхом затвердження його в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства: (тис. грн.)

НАйМЕНУВАННЯ ПоКАЗНИКА  ПЕРІоД 
Попередній 

2015р.
 Звітний 
2016р.

Усього активів  81964 59689 
Основні засоби  565  973 
Інвестиційна нерухомість  56688 56132 
Довгострокові фінансові інвестиції  -- ---
Запаси  70  304 
Сумарна дебіторська заборгованість  11575  2110 
Грошові кошти та їх еквіваленти  8  2 
Нерозподілений прибуток  -397 379  -478993 
Власний капітал  -390936  -472550 
Статутний капітал  6443  6 443 
Довгострокові зобов’язання  471 419  527696 
Поточні зобов’язання  1 481  4543 
Чистий прибуток(збиток)  -157 686  -81195 
Середньорічна кількість акцій(штук)  644300  644 300 
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду(шт.)

 --- ---

Загальна сума коштів ,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 --- -----

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)  9  9

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання , включеного до 
проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, розмі-
щена на веб-сайті Товариства-http://kyjany.kiev.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у 
робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 3-201, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними 
документами — Голова правління Марченко Валентина Василівна. 

Тел. Для довідок: (044) 537-02-05   Наглядова Рада ПАТ «Кияни»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЯНИ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоМІНАЛ» 
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 11 квіт-

ня 2017 року за адресою: м. Волочиськ, вул. Фридрихівська, 10 (акто-
вий зал, 2-й поверх). 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24.00 година 5 квітня 2017 року. Реєстрація акціонерів з 10.00 
до 11.00 год. в день і за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та інших робочих органів, затвердження 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 2. Звіт виконавчого органу 
товариства про підсумки діяльності товариства за 2016 рік. Затвердження 
річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 
2017  рік. 3. Звіт наглядової ради ПАТ «Номінал». 4. Звіт та висновки ревізій-
ної комісії Товариства про роботу Товариства за 2016 рік. 5. Про порядок роз-
поділу прибутків (покриття збитків). 6. Затвердження річного звіту та балансу 
ПАТ «Номінал» за 2016 рік. 7. Про визначення типу та зміну найменування 
Товариства (з публічного на приватне) у зв’язку з приведенням його діяльнос-
ті у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».  
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій 
редакції з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами За-
кону України «Про акціонерні Товариства». 9. Затвердження положень про 
Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про 
ревізійну комісію, положення про виконавчий орган(директора) Товариства.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години, в 
кімнаті для проведення переговорів, відповідальна особа — Блажеєва С.В.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно 
мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — засвід-
чену довіреність. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.nominal.km.ua. Довідки можна отримати за тел. 03845-41301 

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

попередній звітний
Усього активів 7721 7417
Основні засоби 3986 3067
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1320 1437
Сумарна дебіторська заборгованість 359 349
Грошові кошти 1 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7276 7082
Статутний капітал 64 64
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобовязання 381 271
Чистий прибуток -63 -194
Середньорічна кількість акцій (шт) 255429 255429
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець звітного періоду 
(осіб)

48 22

Наглядова рада

ШАНоВНИй АКЦІоНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Форум Сателіт», що знаходить-

ся за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, повідомляє про про-
ведення Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 13 квітня 2017 року о11.00 год. в приміщенні Товари-
ства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, 8 по-
верх, офіс 802.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 10 год. 00хв. до 10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 07 квітня 2017 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум 

Сателіт».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фо-

рум Сателіт». 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвер-
дження річного звіту Товариства за 2016р. 

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту 
Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 
2016 році.

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися 
ПАТ «Форум Сателіт» у період з 14.04.2016 р. до 13.04.2017 р., якщо вар-
тість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товари-
ства за 2015 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного року, якщо вар-
тість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товари-
ства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та під-
писання документів пов’язаних з ними. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Правління Товариства. 

11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів 

Правління. 
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової Ради Товариства. 
14. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних чле-

нів Наглядової Ради. 
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

18. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Форум Сателіт» в 
зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». 
Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої 
особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

19. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Са-
теліт». Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сате-
літ» в новій редакції.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: 

(тис. грн.)
НАйМЕНУВАННЯ ПоКАЗНИКА  ПЕРІоД 

Звітний 
2015

Звітний 
2016

Усього активів 17039 15933
основні засоби 11938 11408
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 22 289
Сумарна дебіторська заборгованість 4578 3723
Грошові кошти та їх еквіваленти --- ---
Нерозподілений прибуток -17257 -21877
Власний капітал -16399 -21019
Статутний капітал 850,0 850
Довгострокові зобов’язання 19869 22 510
Поточні зобов’язання 13569 14 442
Чистий прибуток(збиток) 16 -4619
Середньорічна кількість акцій(штук) 3 400 000 3 400 000
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду(штк)

--- ---

Загальна сума коштів ,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

10 8

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: forumsatellite.kiev.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 
16.00, м. Київ, Героїв Космосу, 4, 8 поверх, офіс 802, а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами — Го-
лова правління Коваль В.В. Тел. Для довідок: (044) 407-14-21 Наглядова 
Рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ФоРУМ САТЕЛІТ»
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ШАНоВНИй АКЦІоНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Труббудіндустрія», що знахо-

диться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, повідомляє 
про проведення Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 11 квітня 2017 року о 11.00 год. в приміщенні Това-
риства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, 
кабінет Голови правління.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 10 год. 00хв. до 10 год. 50хв. При собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіре-
ність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 05 квітня 2017 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ТБІ».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТБІ». 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності ПАТ «ТБІ» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження 
річного звіту Товариства за 2016р. 

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ТБІ» та затвердження звіту Наглядової 
ради.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ТБІ» за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТБІ» у 2016 році.

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися 
ПАТ «ТБІ» у період з 12.04.2016 р. до 11.04.2017 р., якщо вартість майна 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися ПАТ «ТБІ» протягом одного року, якщо вартість 
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 від-
сотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. 
Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підпи-
сання документів пов’язаних з ними. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Наглядової Ради Товариства. 

11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних 

членів Наглядової Ради. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання осо-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРУББУДІНДУСТРІЯ»

ШАНоВНИй АКЦІоНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Славутич», що знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 12 квітня 2017 року об 11.00 год. в приміщенні Това-
риства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 
буд. 13, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 10 год. 00хв. до 10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 06 квітня 2017 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Славу-

тич».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сла-

вутич». 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2016р. 

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Нагля-
дової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 
2016 році.

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися 
ПАТ «Славутич» у період з 13.04.2016 р. до 12.04.2017 р., якщо вартість май-
на або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість 
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсо-
тків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про 
надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання до-
кументів пов’язаних з ними. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Правління Товариства. 

11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів 

Правління. 
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової Ради Товариства. 
14. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних чле-

нів Наглядової Ради. 

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

18. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Славутич» в зв’язку з 
внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи 
на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення держав-
ної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

19. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич». 
Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич» в новій ре-
дакції.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: 

(тис. грн.)
НАйМЕНУВАННЯ ПоКАЗНИКА  ПЕРІоД 

Звітний 
2015

Звітний 
2016

Усього активів 36 732 32895
основні засоби 2 548 7917
Інвестиційна нерухом. 22 742 16350
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 888 261
Сумарна дебіторська заборгованість 10 297 8134
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -180 068 -201 142
Власний капітал -164 877 -185 951
Статутний капітал 15 191 15 191
Довгострокові зобов’язання 127 452 144 394
Поточні зобов’язання 72 627 72 185
Чистий прибуток(збиток) -61 152 -21 074
Середньорічна кількість акцій(штук) 1 168 506 1 168 506
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду(штк)

--- ---

Загальна сума коштів ,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

13 11

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://www.slavutych.net.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 
16.00 м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13 корпус 7В, офіс 15, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документа-
ми — Голова правління Горяченкова Н.В. Тел. Для довідок: (044) 484-17-87 
Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СЛАВУТИЧ»
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би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
Ради.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ТБІ» в зв’язку з вне-
сенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої осо-
би на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

16. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «ТБІ». За-
твердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «ТБІ» в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства: (тис. грн.)

НАйМЕНУВАННЯ ПоКАЗНИКА  ПЕРІоД 
Звітний 2015 Звітний 2016

Усього активів 48884.5 43929
основні засоби 46093.3 42040
Інвестиційна нерухом. - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1461.7 591
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 1
Нерозподілений прибуток -7918.6 -13004
Власний капітал 41761.6 36677
Статутний капітал 7171.5 7171.5
Довгострокові зобов’язання 2712.1 3076

Поточні зобов’язання 4410.8 4179
Чистий прибуток(збиток) -4416.4 -5086
Середньорічна кількість акцій(штук) 10245000 шт. 10245000 шт.
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду(штк)

- -

Загальна сума коштів ,витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

9 9

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.trubbud.kiev.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. 
Столичне шосе, 100 у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними 
документами — Голова правління Марченко О.З. 

Тел. Для довідок: (044) 259-54-15  Наглядова рада Товариства

ШАНоВНИй АКЦІоНЕР!
Приватне акціонерне товариство «Видубичі», за місцезнахо-

дженням: м. Київ, вул.Інженерна,1«А», повідомляє про проведення 
чергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 14 квітня 2017 року о10.00год. в приміщенні Това-
риства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А, бу-
дівля адмінкорпусу, офіс № 6.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 9 год 00хв. до 9 год. 50хв. 

При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представни-
кам акціонерів додатково довіреність.

Датаскладенняперелікуакціонерів, якімають право на участь у за-
гальнихзборах — 10 квітня 2017 року.

Перелік питань включених до проекту Порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ви-

дубичі». 
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Видубичі». 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних зборах акціонерів 
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Видубичі» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2016р. 

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі» та затвердження звіту На-
глядової ради. 

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2016рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 
2016 році. 

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчиня-
лися ПрАТ «Видубичі» у період з 14 квітня 2016року до 14 квітня 
2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких право-
чинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансо-
вої звітності Товариства за 2015 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного року, якщо вар-
тість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Това-
риства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та 
підписання документів пов’язаних з ними. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової Ради Товариства .

11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних 

членів Наглядової ради. 

14. Затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, щоукладати-
муться з обраними Головою та членами Наглядової

РадиТовариства. Обрання уповноваженої особи напідписанняцих 
договорів . 

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ді-
ючого складу Ревізійної комісії Товариства. 

16. Обрання Ревізійної комісії Товариства. 
17. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Видубичі»: За-

твердження нової редакції Статуту Товариства; Обрання уповноваженої 
особи на підписання Статуту в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства: (тис. грн.)

НАйМЕНУВАННЯ ПоКАЗНИКА  ПЕРІоД 
Попередній 

2015
Звітний 

2016
Усього активів 33957 25745
основні засоби 9972 7214
Довгострокові фінансові інвестиції --  -----
Запаси --  -----
Сумарна дебіторська заборгованість 5406 456
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 ----
Нерозподілений прибуток
Статутний капітал 785 785
Довгострокові зобов’язання  70075 52803
Поточні зобов’язання 18808 42766
Чистий прибуток(збиток) -13332 -14898
Середньорічна кількість акцій(штук) 3140000  3140000
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду(штк)

--  ----

Загальна сума коштів ,витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

5  5

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання , включеного до 
проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, розмі-
щена на веб-сайті Товариства- http://vydubychi.kiev.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальнихзборів

Віддати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у 
робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 офіс №3., а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з вище зазначеними документами — 
Голова правління Іродовська Зоряна Юріївна. 

Тел. Для довідок: (044) 545-71-84  Правління Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИДУБИЧІ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 9 березня 2017 р. 
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ШАНоВНІ АКЦІоНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СУМИ-АВТо», ідентифіка-

ційний код — 03120443 (надалі — Товариство), місцезнаходження якого: 
Україна, м. Суми, вул. Роменська, 98 повідомляє про скликання річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Това-
риства від 22.02.2017 року, призначених на 11.04.2017 року о 14 годині за 
адресою: Україна, м. Суми, вул. Роменська, 98, каб. 1, з наступним про-
ектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 15258 13904
Основні засоби 6531 6908

Довгострокові фінансові інвестиції 26 26
Запаси 4674 4823
Сумарна дебіторська заборгованість 890 572
Грошові кошти та їх еквіваленти 1447 358
Нерозподілений прибуток -1162 -1632
Власний капітал 4637 4167
Статутний капітал 5596 5596
Довгострокові зобов’язання - 379
Поточні зобов’язання 10459 9358
Чистий прибуток (збиток) 470 -1354
Середньорічна кількість акцій (шт.) 559578 559578
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 65

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — о 
13.00 год.; закінчення реєстрації — о 13.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — 05.04.2017 року.

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

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

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб — 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера — юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра — юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за 
місцезнаходження Товариства: Україна, м. Суми, вул. Роменська,98, каб. №1 
до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок  — 
п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акці-
онерів за адресою: Україна, м. Суми, вул. Роменська,98 каб.№1. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Генеральний директор Дворський Сергій Якович. Контактна особа — Кекін 
Олександр Валентинович. Довідки за телефоном: 0675508606.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.sumy-avto.ukravto.ua. Підтверджую достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні.

Генеральний директор С.Я.Дворський

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СУМИ-АВТо»

(надалі — Товариство) код ЄДРПОУ 02497751, місцезнаходження: 
18002, м. Черкаси, бул. Шевченка 242/1, повідомляє, що чергові за-
гальні збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) відбу-
дуться 20 квітня 2017 року о 10.00 год., за адресою (місце проведен-
ня): м. Черкаси, бул. Шевченка 242/1, адмінбудівля Товариства,  
8-й поверх, актовий зал (каб. № 806).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах Товариства буде проводитись 20 квітня 2017р., з 09.00 год. до 
09.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів Товари-
ства. 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 пра-
во представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних 
зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть 
ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання 
акціонерам цього повідомлення до 20 квітня 2017 року в робочі дні, ро-
бочий час за адресою місцезнаходження Товариства: м. Черкаси,  
бул. Шевченка, 242/1, адмінбудівля Товариства, 3-й поверх, каб. № 303. 
Відповідальна посадова особа — член Наглядової ради Нагорний Ві-
ктор Анатолійович. В день проведення загальних зборів Товариства 
ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведен-
ня загальних зборів.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про 
обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право 
на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визна-
чені кворуму і голосуванні.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.project.ck.ua. Дата складання переліку акціонерів 
Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 
на 24.00 год., 13 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного загальних зборів 
(перелік питань що виносяться на голосування):

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

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження ре-
гламенту роботи загальних зборів.

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРоМПРоЕКТ»
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ШАНоВНИй АКЦІоНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Інститут (Центр) комплексних 

транспортних проблем», що знаходиться за адресою: м. Київ,  
вул. Брюллова, 7, повідомляє про проведення 

Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 
15.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою:  
м. Київ, вул. Брюллова, 7, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 14 год. 00хв. до 14 год. 50хв. При собі мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 06 квітня 2017 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Інсти-

тут (Центр) комплексних транспортних проблем».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ін-

ститут (Центр) комплексних транспортних проблем». 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем» за 2016 рік та 
завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Інститут (Центр) комплексних тран-
спортних проблем» та затвердження звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем» за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Інститут (Центр)
комплексних транспортних проблем» у 2016 році.

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчиняли-
ся ПАТ «Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем» у період з 
13.04.2016 р. до 12.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є 
предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися ПАТ «Інститут (Центр) комплексних транспортних 
проблем» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень 
щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з 
ними. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Наглядової Ради Товариства. 

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

12. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних 
членів Наглядової Ради. 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
Ради.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства: (тис. грн.)

НАйМЕНУВАННЯ ПоКАЗНИКА  ПЕРІоД 
Звітний 

2015
Звітний 

2016
Усього активів 2 899 3142
основні засоби 2 585 2455
Інвестиційна нерухом. --- ---
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси --- ---
Сумарна дебіторська заборгованість 314 686
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0
Нерозподілений прибуток 1 715,3 1881
Власний капітал 1 923,8 2090
Статутний капітал 195,5 196
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 974 9 1053
Чистий прибуток(збиток) 160,9 166 
Середньорічна кількість акцій(штук)  781 904  781 904
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду(штк)

--- ---

Загальна сума коштів ,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

2 2

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://iktp.kiev.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства м. Київ, 
вул. Брюллова, 7, кабінет директора у робочі дні, робочий час з 9.00 до 
16.00, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведен-
ня. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезаз-
наченими документами — Директор Локтіонова Ю.В. Тел. для довідок: 
(044) 593-84-41 Наглядова Рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КоМПЛЕКСНИХ ТРАНСПоРТНИХ ПРоБЛЕМ»

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-
вариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру пра-
вочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень 
на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства».
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 12180 11006
Основні засоби 3456 3104
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 1358 1476
Сумарна дебіторська заборгованість 2186 2401
Грошові кошти та їх еквіваленти 4483 3146
Нерозподілений прибуток 4169 2609
Власний капітал 10088 8528
Статутний капітал 1019 1019
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2092 2478
Чистий прибуток (збиток) 1655 717
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20391 20391
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

103 105

Наглядова рада ПрАТ «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРоМПРоЕКТ»
Телефон Товариства для довідок: (0472) 377230

(місцезнаходження товариства: Україна, 03028, м. Київ,  
проспект Науки, буд. 42/1, корпус 10, офіс 17)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «09» квітня 2017 року о 12-45 за адресою: Україна, 01032, 
м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6 в залі «Зал для переговорів», 
номер залу: б/н.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання складу лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 
та прийняття рішення з питань порядку проведення загальних Зборів акціо-
нерів Товариства (регламенту проведення загальних зборів акціонерів).

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 
2016 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 
2017 році. 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРБУДЕНЕРГоТЕХНоЛоГІЯ»
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5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2016 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 
2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться: 

«09» квітня 2017 року за пред’явленням документу, що посвідчує особу 
(паспорту) (для представників акціонерів — також довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства України). Початок реєстрації — 12-00, 
закінчення реєстрації — 12-30.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 04.04.2017р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) рі-
шень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в 
робочі години (з 09-00 до 18-00, крім обідньої перерви з 13-00 до 14-00):

- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових 
загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 
03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 42/1, корпус 10, офіс 17;

- в день проведення чергових загальних зборів — також за адресою: 
Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6, в залі «Зал для 
переговорів», номер залу: б/н.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, — директор — Тощев Роман Володимирович

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного чергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів 
до проведення чергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової 
ради за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (наймену-

вання) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту про-
позиції 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://38929389.smida.gov.ua/
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 106526 122624
Основні засоби 15 15
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси --- 117925
Сумарна дебіторська заборгованість 29 87
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 2005
Нерозподілений прибуток -13563 572
Власний капітал 106467 120602
Статутний капітал 120000 120000
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 59 2022
Чистий прибуток (збиток) -14135 200
Середньорічна кількість акцій (шт.) 480000000 480000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 5

Наглядова рада ПрАТ «УКРБУДЕНЕРГоТЕХНоЛоГІЯ»

що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43, 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «11» квітня 2017 року об 14-00 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Алчевських 43, 4-ий поверх, праворуч від ліфту, зала за-
сідань. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, 
відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «11» квіт-
ня 2017 року з 13-00 до 13-40. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину «05» квітня 2017р.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Річний звіт Правління Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності 

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

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товари-

ства за 2016 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства. 
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства. 
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-

ворів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-

ства. 
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії Товариства. 
16. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-

ворів від імені Товариства з членами Ревізійної комісії Товариства
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://gs1.com.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів(включно) акціонери мають можливість за письмо-

вим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: м. Харків, вул. Алчевських,43, 4-ий поверх, у приміщенні 
юридичного відділу у робочі дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня 
перерва з 12-00 годин до 13-00 годин). У письмовому запиті акціонера 
обов'язково зазначаються найменування акціонера — юридичної осо-
би або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера — фізичної особи, кіль-
кість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведе-
ного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення та 
не підлягають виносу.

- В день проведення Зборів — також у місці їх проведення за адре-
сою: м. Харків, вул. Алчевських 43, 4-ий поверх, праворуч від ліфту, 
зала засідань з 13-00 до 14-00, без письмового запиту. Документи на-
даються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — юрисконсульт Шкарбан Оксана Сергіївна . Телефон для 
довідок (057) 700-61-01

ДоДАТКоВА ІНФоРМАЦІЯ оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1707941 1210509
Основні засоби 121727 56454
Довгострокові фінансові інвестиції 9241 248
Запаси 1098186 484292
Сумарна дебіторська заборгованість 299124 534939
Грошові кошти та їх еквіваленти 11413 17453
Нерозподілений прибуток 27426 12965
Власний капітал 33618 19157
Статутний капітал 5384 5384
Довгострокові зобов’язання 758901 822123
Поточні зобов’язання 915422 369229
Чистий прибуток (збиток) 14461 8023
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21533959 21533959
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) 1299 1049

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати 
документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціо-
нерів додатково — довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ Житлобуд — 1»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРЕСТ ЖИТЛоБУД — 1»,
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «Укргідроенерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 20588716
3. Місцезнаходження: 07300 Київська обл. Вишгородський р-н, 

м.Вишгород, відсутня
4. Міжміський код, телефон та факс: (04596)58-476 , (04596)58-676
5. Електронна поштова адреса: buhd6@ges.kv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.uge.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішення про припинення повноваження прийнято на підставі на-

казу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 
06.03.2017 року № 174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Посадова особа Фрицька Любов Василiвна ( Паспорт: серія КА 
номер 425960, виданий 13.05.1997 року Галицьким РВ УМВС Укра-
їни у Львiвськiй областi), яка займала посаду Члена ревізійної комі-
сії ПАТ «Укргідроенерго»- припинені повноваження.

Розмір частки у статутного капіталі емітента — 0%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді: призначення 

було прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
ВАТ «Укргiдроенерго» 09.06.2011 року, згідно протоколу №3. 

Рішення про припинення повноваження прийнято на підставі на-
казу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 
06.03.2017 року № 174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Посадова особа Соломченко Вадим Петрович (Паспорт: серія 
СН номер 060141, виданий 19.09.1995 Мiнським РУГУ МВС України 
в м.Києвi), який займав посаду Члена ревізійної комісії ПАТ «Укргі-
дроенерго»- припинені повноваження.

Розмір частки у статутного капіталі емітента — 0%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді: призначення 

було прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ 
«Укргiдроенерго» 09.06.2011 року, згідно з протоколом №3. 

Рішення про припинення повноваження прийнято на підставі на-
казу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 
06.03.2017 року № 174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Посадова особа Малий Ігор Анатолійович (Згода на розкриття 
паспортних даних не надавалася), який займав посаду Члена реві-
зійної комісії ПАТ «Укргідроенерго»- припинені повноваження.

Розмір частки у статутного капіталі емітента — 0%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді: призначення 

було прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
ВАТ «Укргiдроенерго» 09.06.2011 року, згідно із протоколом №3.

Рішення про призначення прийнято на підставі наказу Міністер-
ства енергетики та вугільної промисловості України від 
06.03.2017 року № 174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Посадова особа Дребот Світлана Миколаївна (Паспорт серія СА 
номер 344153, виданий 14.03.1997 Василівським РВ УМВС України 
в Запорізькій області) — 06.03.2017 року призначена на посаду 
Члена ревізійної комісії. 

Строк на який призначено посадову особу: згідно із Договором з 
членом ревізійної комісії.

Розмір частки у статутного капіталі емітента — 0%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0%.
Винагорода в грошовій та натуральній формі посадовій особі 

емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж 
роботи (років) — 19 років. Стаж керівної роботи (років) — 4 роки. 
Попередні посади: Міненерговугілля Заступник директора Департа-
менту внутрішнього аудиту, Державна фінансова інспекція України 
головний державний аудитор відділу гармонізації внутрішнього 
контролю Департаменту гармонізації державного внутрішнього фі-
нансового контролю, Василівська міжрайонна Державна фінансова 
інспекція заступник начальника та начальник. Посадова особа зай-
має посаду на інших підприємствах: член Ревізійної комісії ПАТ «Дні-
стровська ГАЕС». Посадова особа є представником акціонера. 
1974 року народження. Згода на розкриття ідентифікаційного коду 
та розміру грошової винагороди не надавались.

Рішення про призначення прийнято на підставі наказу Міністер-
ства енергетики та вугільної промисловості України від 
06.03.2017 року №174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Посадова особа Білоброва Ірина Іванівна ( Паспорт серія СО но-
мер 768083, виданий 02.10.2001р. Дніпровським РУ ГУ МВС Украї-
ни у м. Києві ) — 06.03.2017 року призначена на посаду Члена реві-
зійної комісії. Строк на який призначено посадову особу:згідно із 
Договором з членом ревізійної комісії. Розмір частки у статутного 
капіталі емітента — 0%.Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі — 0%. Винагорода в грошовій та натуральній формі посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загаль-
ний стаж роботи (років) — 27 років. Стаж керівної роботи (років) — 
4 роки. 

Попередні посади: Міненерговугілля, головний спеціаліст відділу 
фінансового планування та аналізу в електроенергетичному комп-
лексі Департаменту економіки та фінансів; Фонд державного майна 
України, головний спеціаліст, заступник начальника відділу.Посадо-
ва особа є представником акціонера.1969 року народження.Згода 
на розкриття ідентифікаційного коду та розміру грошової винагоро-
ди не надавались. Посадова особа не займає посаду на інших під-
приємствах.

Рішення про призначення прийнято на підставі наказу Міністер-
ства енергетики та вугільної промисловості України від 
06.03.2017 року № 174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Посадова особа Семенченко Борис Борисович (Згода на роз-
криття паспортних даних не надавалася) — 06.03.2017 року призна-
чений на посаду Члена ревізійної комісії. 

Строк на який призначено посадову особу : згідно із Договором з 
членом ревізійної комісії.

Розмір частки у статутного капіталі емітента — 0%.Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі — 0%.Винагорода в грошовій та 
натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) — 13 років. 
Стаж керівної роботи (років) — 1 рік. 

Попередні посади: ГУ ДФС у Донецькій області головний дер-
жавний ревізор-інспектор, займає посаду — заступник начальника 
відділу податкового супроводження підприємств електроенергетики 
управління податкового супроводження підприємств виробничої 
сфери Офісу великих платників податків ДФС. Посадова особа є 
представником акціонера. 1979 року народження. Згода на розкрит-
тя ідентифікаційного коду та розміру грошової винагороди не нада-
вались. Посадова особа не займає посаду на інших підприємствах.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор  Сирота І.Г.
14.03.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«УКРГІДРоЕНЕРГо»
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(місцезнаходження товариства: Україна, 04208, м. Київ, проспект 
Правди, буд. 66, офіс 2)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «09» квітня 2017 року о 11-15 за адресою: Україна, 01032, 
м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6 в залі «Зал для переговорів», 
номер залу: б/н.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 

та прийняття рішення з питань порядку проведення загальних Зборів акці-
онерів Товариства (регламенту проведення загальних зборів акціонерів).

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів Товариства, в тому числі бюлете-
нів для кумулятивного голосування.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 
рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році. 

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізору за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 

2016 році.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту То-

вариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту 
Товариства в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління 
Товариства.

11. Про обрання Голови Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

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

ся з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх вина-
городи; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з Ревізором Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договору з Ревізором Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться:  
«09» квітня 2017 року за пред’явленням документу, що посвідчує особу 
(паспорту) (для представників акціонерів — також довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України). Початок реєстрації — 
10-30, закінчення реєстрації — 11-00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 04.04.2017р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) 
рішень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та 
в робочі години (з 09-00 до 18-00, крім обідньої перерви з 13-00 до 14-00):

- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення черго-
вих загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Укра-
їна, 04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 66, офіс 2;

- в день проведення чергових загальних зборів — також за адресою: 
Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6, в залі «Зал для 
переговорів», номер залу: б/н.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, — Голова Правління –Скуратовський Андрій Ле-
онідович.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного чергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів 
до проведення чергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових 
загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за місцезнахо-
дженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, та інфор-
мації відповідно до Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.11 «Про затверджен-
ня вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товари-
ства». Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на по-
саду члена наглядової ради — незалежного директора. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://burokredit.com
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 673508 742339
Основні засоби 181 235
Довгострокові фінансові інвестиції --- 134865
Запаси 73 63
Сумарна дебіторська заборгованість 449957 524514
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 67
Нерозподілений прибуток (13023) (13056)
Власний капітал 236977 236944
Статутний капітал 250000 250000
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 436531 505395
Чистий прибуток (збиток) 33 5
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) 3 3

Наглядова рада ПрАТ «ФК «КРЕДИТ СЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ФІНАНСоВА КоМПАНІЯ «КРЕДИТ СЕРВІС»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ХЕРСоНСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариство «Херсонська 
мiська друкарня» (код ЄРДПОУ 05511030, місцезнаходження: 73000, 
м.Херсон вул. 40 рокiв Жовтня, 31) повідомляє, що чергові Загальні збори 
акціонерів відбудуться 11 квітня 2017 року о 10.00 в приміщенні актово-
го залу підприємства за адресою: м. Херсон, 40 рокiв Жовтня, 31. Реє-
страція акціонерів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 09:00 до 
09:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах 05 квітня 2017 року. 

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо ЗБоРІВ 
1. Обрання лічильної комісії. 2. Встановлення порядку та способу засвід-

чення бюлетенів для голосування з питань порядку денного. 3. Обрання голови 
та секретаря зборів.4. Затвердження регламенту проведення зборів. 5. Звіт Ди-
ректора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. За-
твердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 7. Звіт На-
глядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 8. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків. 9. Затвердження річного звіту 
товариства . 10. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.. 
11. Припинення повноважень наглядової ради. 12. Обрання наглядової ради. 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів паспорт та доручення засвідчене згідно вимог законодав-

ства України. Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів, за місцезнаходженням товариства, кабінет 
головного бухгалтера у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., звернувшись до від-
повідальної особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кі-
сільової Людмили Сергіївни, а в день проведення загальних зборів у місці 
їх проведення.. Пропозиції до порядку денного загальних зборів подаються 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства.. 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. Телефон для довідок (0552) 34-20-03. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
http://www.hgt.com.ua/

основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства ( тис. гри.) Найменування показника Звітний період 2016р./Попе-
редній період 2015р. Усього активів 14461/12594. Основні засоби 
12339/8770. Запаси 978/1360. Сумарна дебіторська заборгованість 
815/2039 . Грошові кошти та їх еквіваленти 329/425. Непокритий збиток 
6301/7203. Власний капітал 793/706. Статутний капітал 627/ 627. 
Довгостроковi зобов'язання __-_/5605. Поточні зобов’язання 13346/6283 
Чистий прибуток (збиток) –(640)/415 Середньорічна кількість акцій 2508000 
/ 2508000 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40/44
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(місцезнаходження товариства:  
Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «09» квітня 2017 року о 10-00 за місцезнаходженням Товари-
ства в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 

та прийняття рішення з питань порядку проведення загальних Зборів акці-
онерів Товариства (регламенту проведення загальних зборів акціонерів).

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів Товариства, в тому числі бюлете-
нів для кумулятивного голосування.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 
рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році. 

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 
2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 

2016 році.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту 

Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Стату-
ту Товариства в новій редакції.

10. Про затвердження в новій редакції: Положення про виконавчий ор-
ган Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення 
про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комі-
сію Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

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

муться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх 
винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметь-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року 
з дати прийняття рішення.

18. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться:  
«09» квітня 2017 року за пред’явленням документу, що посвідчує особу 
(паспорту) (для представників акціонерів — також довіреність, оформле-
ну відповідно до вимог чинного законодавства України). Початок реєстра-
ції — 09-30, закінчення реєстрації — 09-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 04.04.2017р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) 

рішень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та 
в робочі години (з 09-00 до 18-00, крім обідньої перерви з 13-00 до 14-00):

- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення черго-
вих загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Укра-
їна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6;

- в день проведення чергових загальних зборів — також за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 
буд. 114, офіс 6, в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, — Голова Правління –Бойко Р.М.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного чергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 
20 днів до проведення чергових загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня чергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за 
місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропози-
ції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів То-
вариства, та інформації відповідно до Рішення ДКЦПФР №1377 від 
29.09.11 «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени 
органу акціонерного товариства». Пропозиції щодо кандидатів у члени на-
глядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропо-
нований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного 
директора. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного agroholdingpolissya.com.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 206143 942370
Основні засоби --- ---
Довгострокові фінансові інвестиції --- 1995
Запаси 1 ---
Сумарна дебіторська заборгованість 147205 521857
Грошові кошти та їх еквіваленти --- 2
Нерозподілений прибуток 18 (2)
Власний капітал 104568 204998
Статутний капітал 205000 205000
Довгострокові зобов’язання 210 ---
Поточні зобов’язання 101365 737372
Чистий прибуток (збиток) 20 12
Середньорічна кількість акцій (шт.) 201697534 189835616
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

100450000 ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

100450 ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 3

Наглядова рада ПрАТ «ФК «АГРоХоЛДІНГ ПоЛІССЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ФІНАНСоВА КоМПАНІЯ «АГРоХоЛДІНГ ПоЛІССЯ»

Річна Інформація емітентів за 2016 рік
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПрАТ «Візус» , 
14241032, вул.Івана Мазепи, буд.20, 
м.Чернігів, Новозаводський, 
Чернiгiвська область, 14017, Україна, 
0(4622) 4-52-20

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

14 лютого 2017 року

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

vizusprat.com.ua

ПрАТ «ВІЗУС»

Повідомлення про уточнення повідомлення про проведення 
загальних зборів ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА «АВТоКРАЗ»
У повідомлення про проведення річних загальних зборів Публічного акціо-

нерного товариства «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 
39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62), опублікованому в 
Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» № 38 від 24 лютого 2017 року та розміщеному в загальнодоступній інфор-
маційній базі даних НКЦПФР 24 лютого 2017 року з технічних причин було 

допущено помилку, а саме: в таблиці основних показників фінансово-
господарської діяльності підприємства за звітний період показник «Довгостро-
кові фінансові інвестиції» слід вважати рівним «2 129 271 тис. грн.», показник 
«Нерозподілений прибуток(збиток)» слід вважати рівним «- 629 739 тис. грн.», 
показник «Власний капітал» слід вважати рівним «93 984 тис. грн.», показник 
«Чистий прибуток (збиток)» слід вважати рівним «- 188 925 тис. грн.».

Інший текст вищезазначеного повідомлення вважати вірним.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПАТ «АвтоКрАЗ»  Р.Є. Черняк
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Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність» 

(ЄДРПоУ — 00309246)
(надалі — «Товариство»)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі — «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-
рах: 13 квітня 2017 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 13 квітня 2017 року  
о 12-00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. 
Фролівська 3/34, 2 поверх, конференц-зал.

Місцезнаходження Товариства: вул. Фролівська 3/34, м. Київ, Україна.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 

перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення Зборів 07 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 23 лютого 2017р., 

а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів 13 квітня 2017р.».

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

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 
2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
за 2016 рік.

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

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

ства на 2017 рік.
12. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

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

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

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товари-
ства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління 
Товариства.

16. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», «Про 
Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Швейне підприєм-
ство «Юність», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства 
«Швейне підприємство «Юність», «Про Правління Приватного акціонерного 

Публічне акціонерне товариство «Склоприлад»
(код за ЄДРПоУ 14307481)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Склоприлад» 
(надалі — Товариство), яке знаходиться за адресою 37240, Україна, Пол-
тавська область, Лохвицький район, місто Заводське вул. Озерна буд.18 
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товари-
ства, які відбудуться 19 квітня 2017 р. о 10 годині за адресою 37240, Укра-
їна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вул. 
озерна буд.18, кімната 300.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту Загальних Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 
2017 рік.

4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку.
8. Про зміну типу ПАТ «Склоприлад» з публічного акціонерного товари-

ства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового наймену-
вання Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції 
Статуту Товариства.

10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні 
збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізій-
ну комісію» та затвердження нових редакцій цих Положень.

11. Відкликання членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2016 рік (тис.грн.)

 Період
 звітний  попередній

Усього активів 77839 65133
Основні засоби 5624 5865
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 17696 18472
Сумарна дебіторська заборгованість 52702 39884
Грошові кошти та їх еквіваленти 1515 809

Нерозподілений прибуток 55086 51869
Власний капітал 58584 55367
Статутний капітал 569 569
Довгострокові зобов'язання 5766 4800
Поточні зобов'язання 12230 4039
Чистий прибуток (збиток) 3217 12381
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2273960 2273960
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

690 652

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде проводитись 19 квітня 2017 р. з 8 години 15 хвилин до 9 години  
45 хвилин за місцем проведення Загальних Зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, 
що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, 
оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів — 01 березня 2017 р.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до 
проекту порядку денного Зборів акціонерів, можна ознайомитися за адре-
сою веб-сайту товариства: http://steklopribor.pat.ua/

Пропозиції щодо порядку денного Загальних Зборів акціонерів товари-
ства, будуть прийматися за адресою: 37240, Україна, Полтавська область, 
Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна буд.18.

Акціонери можуть ознайомитись матеріалами під час підготовки до За-
гальних зборів:

- до дати проведення загальних зборів — за адресою: 37240, Україна, 
Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, 
буд.18, кабінет 215, у робочі дні з 8 до 15 години;

- у день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення.
Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного член Правління Ахтир-
ська Наталія Григорівна.

Шановний акціонер!
Згідно вимог Закону України «Про депозитарну систему України» від 

06.07.2012 № 5178-VI, власники цінних паперів, зобов’язані звернутися до 
депозитарної установи ПАТ «Державний ощадний банк України» та уклас-
ти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах або здійсни-
ти переказ прав на цінні папери на свій рахунок, відкритий в іншій депози-
тарній установі. У разі якщо власник акцій не укладе такий договір,його 
акції не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні 
на загальних зборах.

Довідки за телефоном (05356) 3-71-00.  Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СКЛоПРИЛАД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ШВЕйНЕ ПІДПРИЄМСТВо «ЮНІСТЬ»
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товариства «Швейне підприємство «Юність», Кодексу корпоративного 
управління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство 
«Юність».

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

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

19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
21. 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.

22. Про виконання обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комі-
сії Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 73 627 67 673
Основні засоби 36 402 37 208
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 707 2 571
Сумарна дебіторська заборгованість 3 210 4 157
Грошові кошти та їх еквіваленти 255 328
Нерозподілений прибуток (3 213) (3 246)
Власний капітал (2 348) (2 381)
Статутний капітал 865 865

Довгострокові зобов’язання 75 922 67 014
Поточні зобов’язання 53 3 040
Чистий прибуток (збиток) 33 (213)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 509 000 509 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 14

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного — www.yunist.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, м. Київ, вул. Фролівська 3/34, 2-й поверх, конференц-зал, кожного 
робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів 
— також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами заступник Голови Правління з корпоративних пи-
тань Черненко О.В.

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) 537-75-85.

Наглядова Рада

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «МАРІУПоЛЬ-АВТо» (надалі — 

Товариство), 
ідентифікаційний код-05419643, місцезнаходження: 87531, Доне-

цька обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд.6,
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (на-

далі — Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-

ків акціонерів) для участі в Зборах: 20 квітня 2017 року з 10 годин 
00 годин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 квітня 2017 року об 
11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 87531Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 6, 3-ій поверх, зал засідань 
Товариства.

Місцезнаходження Товариства: 87531 Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Макара Мазая, 6.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення Зборів 13 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 03 березня 2017р, 

а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних 
зборах акціонерів 20 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 Генерального 
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016рік.

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

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-
риства за 2016 рік.

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

ства на 2017 рік.
12. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів На-

глядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) та обрання 
Генерального директора Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 87531 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 6,  
3-ій поверх, зал засідань Товариства, кожного робочого дня з 09.00 до 
12.00 години, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Генеральний директор Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 5205 7294
Основні засоби 4243 6360
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 409 456
Сумарна дебіторська заборгованість 406 389
Грошові кошти та їх еквіваленти 115 6
Нерозподілений прибуток -831 -987
Власний капітал 439 283
Статутний капітал 308 308
Довгострокові зобов’язання - 467
Поточні зобов’язання 4216 6160
Чистий прибуток (збиток) 156 428
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 230 000 1 230 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 225 234

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного — www.maryupolavto.emit.com.ua

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (0629) 473263

Наглядова Рада ПРАТ «Маріуполь-Авто»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «МАРІУПоЛЬ-АВТо»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ки-
ївський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енерго-
проект»

2. Код за ЄДРПОУ: 16392628
3. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)236-09-32, (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса: enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kiep.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України, уповнова-

жену особу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
м. Києву, яке володiє часткою в розмiрi 25% у статутному капiталi товари-
ства, звільнено з посади члена наглядової ради товариства згiдно з 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв'язку iз обранням нового складу нагля-
дової ради товариства.

Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України, уповнова-
жену особу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
м. Києву, яке володiє часткою в розмiрi 25% у статутному капiталi товари-
ства, звільнено з посади члена наглядової ради товариства згiдно з 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв'язку iз обранням нового складу нагля-
дової ради товариства.

Генералова Володимира Миколайовича (паспорт громадянина Російської 
Федерації серiї 4505 №745759, виданий ВВС «Сокіл» м. Москви 
17.06.2003 року) звільнено з посади члена наглядової ради товариства згiдно 
з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв'язку iз обранням нового складу наглядо-
вої ради товариства. Генералов В.М. перебував на посаді члена наглядової 
ради з жовтня 2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Сiвка Вiктора Аркадiйовича (паспорт громадянина України серiї СН 
№230726, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi, 23.07.1996 
року) звільнено з посади члена наглядової ради товариства згiдно з рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого 
протоколом № 29, у зв'язку iз обранням нового складу наглядової ради това-
риства. Сiвко В.А. перебував на посадi члена наглядової ради з жовтня 2014 
року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою в розмiрi 3,0525 % у статутному капiталi товариства.

Кравченка Віктора Григоровича (паспорт громадянина України серiї СО 
№917965, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києвi, 
06.08.2002 року) звільнено з посади члена наглядової ради товариства 
згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 
року, оформленого протоколом № 29, у зв'язку iз обранням нового складу 
наглядової ради товариства. Кравченко В.Г. перебував на посадi члена на-
глядової ради з жовтня 2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, володiє часткою в розмiрi 0,0002 % у статутному 
капiталi товариства.

Жмайло Наталію Олегівну (паспорт громадянина України серiї ЕК 
№802586, виданий Артемівським РВ ЛГУ УМВС України в Луганській обл., 
16.04.1998 року) звільнено з посади члена наглядової ради товариства 
згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв'язку iз обранням нового складу нагля-
дової ради товариства. Жмайло Н.О. перебувала на посадi члена наглядо-
вої ради з жовтня 2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Урюпіну Вікторію Миколаївну (паспорт громадянина України серiї ЕМ 
№716426, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл., 
20.07.2000 року) звільнено з посади члена наглядової ради товариства згiдно 
з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв'язку iз обранням нового складу наглядо-
вої ради товариства. Урюпіна В.М. перебувала на посадi члена наглядової 
ради з жовтня 2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Попова Дмитра Сергійовича (паспорт громадянина України серiї СВ 
№ 149757, виданий Орджайкідзевським РВ УМВС України в Запорізь-
кій обл., 17.01.2000 року), представника акціонера Фонду державного май-
на України, призначено на посаду члена наглядової ради товариства згiдно 
з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв'язку iз відкликанням попереднього 
складу наглядової ради товариства. Попова Д.С. призначено на посаду 
члена наглядової ради строком на три роки, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi това-
риства не володіє. Інші посади, які обіймав Попов Д.С. протягом останніх 
п'яти років: 2016 р. по сьогоднішній час головний спеціаліст відділу спільних 
підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управ-
ління державними підприємствами та корпоративними правами ФДМУ; 
2015 р. — 2016 р. юрисконсульт ТОВ «Сітібудсервіс»; 2014 р. — 2015 р. 
старший юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»; 2012 р. — 
2014 р. юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»; 2011 р. — 2012 р. 
юрисконсульт ТОВ «Смарт-карти та Системи»; 2011 р. юрисконсульт 
ДП  «Центр автоматичної ідентифікації».

Харіну Наталію Миколаївну (паспорт громадянина України серiї СМ 
№ 401003, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл., 
13.09.2001 року), представника акціонера Фонду державного майна України, 
призначено на посаду члена наглядової ради товариства згiдно з рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого про-
токолом № 29, у зв'язку iз відкликанням попереднього складу наглядової ради 
товариства. Харіну Н.М. призначено на посаду члена наглядової ради стро-
ком на три роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, часткою в статутному капiталi товариства не володіє. Інші посади, які обі-
ймала Харіна Н.М. протягом останніх п'яти років: 2016 р. по сьогоднішній час 
начальник відділу; 2015 р. — 2016 р. заступник начальника Управління — на-
чальник відділу; 2011 р. — 2015 р. заступник начальника відділу ФДМУ.

Фоменка Олександра Леонідовича (паспорт громадянина України серiї 
СН №262510, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києвi, 28.09.1996 
року), представника акціонера Пілявського Романа Мусійовича, призначено 
на посаду члена наглядової ради товариства згiдно з рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого протоколом 
№ 29, у зв'язку iз відкликанням попереднього складу наглядової ради това-
риства. Фоменка О.Л. призначено на посаду члена наглядової ради стро-
ком на три роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє часткою в розмiрi 0,0002 % у статутному капiталi товариства. 
Інші посади, які обіймав Фоменко О.Л. протягом останніх п'яти років: 2011  — 
2016 ПАТ КІЕП, Директор з персоналу та якості.

Сiвка Вiктора Аркадiйовича (паспорт громадянина України серiї СН 
№230726, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi, 23.07.1996 
року), представника акціонера ПП ТВФ «Влад», призначено на посаду члена 
наглядової ради товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв то-
вариства вiд 02.03.2017 року, оформленого протоколом № 29, у зв'язку iз від-
кликанням попереднього складу наглядової ради товариства. Сiвка В.А. при-
значено на посаду члена наглядової ради строком на три роки, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою в розмiрi 
3,0525 % у статутному капiталi товариства. Інші посади, які обіймав Сівко В.А. 
протягом останніх п'яти років: Директор по загальним питанням ПАТ КІЕП.

Кравченка Віктора Григоровича (паспорт громадянина України серiї СО 
№917965, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києвi, 
06.08.2002 року), представника акціонера ПП ТВФ «Влад», призначено на 
посаду члена наглядової ради товариства згiдно з рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого протоколом 
№ 29, у зв'язку iз відкликанням попереднього складу наглядової ради това-
риства. Кравченка В.Г. призначено на посаду члена наглядової ради стро-
ком на три роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє часткою в розмiрi 0,0002 % у статутному капiталi товариства. 
Інші посади, які обіймав Кравченко В.Г. протягом останніх п'яти років: На-
чальник відділу №203 ПАТ КІЕП.

Жмайло Наталію Олегівну (паспорт громадянина України серiї ЕК 
№802586, виданий Артемівським РВ ЛГУ УМВС України в Луганській обл., 
16.04.1998 року), представника акціонера ANTOSEN VENTURES LTD, при-
значено на посаду члена наглядової ради товариства згiдно з рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого 
протоколом № 29, у зв’язку iз відкликанням попереднього складу наглядо-
вої ради товариства. Жмайло Н.О. призначено на посаду члена наглядової 
ради строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Інші 
посади, які обіймала Жмайло Н.О. протягом останніх п’яти років: з 2010 по 
2016 р. Ефорг Ассет Менеджмент Лімітед.

Урюпіну Вікторію Миколаївну (паспорт громадянина України серiї ЕМ 
№716426, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл., 
20.07.2000 року), представника акціонера ANTOSEN VENTURES LTD, при-
значено на посаду члена наглядової ради товариства згiдно з рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого 
протоколом № 29, у зв’язку iз відкликанням попереднього складу наглядо-
вої ради товариства. Урюпіну В.М. призначено на посаду члена наглядової 
ради строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Інші 
посади, які обіймала Урюпіна В.М. протягом останніх п’яти років: немає.

Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України, уповнова-
жену особу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
м. Києву, яке володiє часткою в розмiрi 25% у статутному капiталi товари-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИїВСЬКИй НАУКоВо-ДоСЛІДНИй  
ТА ПРоЕКТНо-КоНСТРУКТоРСЬКИй ІНСТИТУТ «ЕНЕРГоПРоЕКТ»



№46, 9 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

71

ства, звільнено з посади члена ревізійної комісії товариства згiдно з 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв’язку iз обранням нового складу ревізій-
ної комісії товариства.

Толмачева Артема Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних 
немає) звільнено з посади члена ревізійної комісії товариства згiдно з 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв’язку iз обранням нового складу ревізій-
ної комісії товариства. Толмачев А.В. перебував на посаді члена ревізійної 
комісії з жовтня 2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Самаріну Наталію Віталіївну (згоди на розкриття паспортних даних не-
має) звільнено з посади члена ревізійної комісії товариства згiдно з 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, 
оформленого протоколом № 29, у зв’язку iз обранням нового складу ревізій-
ної комісії товариства. Самаріна Н.В. перебувала на посаді члена ревізійної 
комісії з жовтня 2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945), що володiє 
часткою в розмiрi 25% у статутному капiталi товариства, призначено на по-
саду члена ревізійної комісії товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого протоколом № 29, 
строком на три роки у зв’язку iз відкликанням попереднього складу ревізій-
ної комісії товариства.

Перевознікову Ганну Олександрівну (паспорт громадянина України серiї 
СК №165409, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл., 
28.02.1996 року) призначено на посаду члена ревізійної комісії товариства 
згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 
року, оформленого протоколом № 29, у зв’язку iз відкликанням попередньо-
го складу ревізійної комісії товариства. Превознікову Г.О. призначено на по-
саду члена ревізійної комісії строком на три роки, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою в розмiрi 0,0002 % у 
статутному капiталi товариства. Інші посади, які обіймала Перевозніко-
ва Г.О. протягом останніх п’яти років: Головний спеціаліст ПАТ КІЕП.

Новік Ірину Володимирівну (паспорт громадянина України серiї СТ 
№338519, виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській обл., 
13.02.2013 року) призначено на посаду члена ревізійної комісії товариства 
згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 
року, оформленого протоколом № 29, у зв’язку iз відкликанням попередньо-
го складу ревізійної комісії товариства. Новік І.В. призначено на посаду чле-

на ревізійної комісії строком на три роки, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Інші посади, які обіймала Новік І.В. протягом останніх п’яти років: 
ПАТ КІЕП, бухгалтер 1 кат. до 29.07.2013 року, з 29.07.2013 р. по 
02.03.2017  р.  — заступник головного бухгалтера.

Малахова Юрiя Володимировича (паспорт серiї СО №443118, виданий 
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi, 14.09.2000 року) звільнено з 
посади голови правлiння товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого протоколом № 29 
у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень голови правлiння това-
риства. Малахов Ю.В. перебував на посадi голови правлiння з квітня 2014 
року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою в розмiрi 8,2479 % у статутному капiталi товариства.

Малахова Юрiя Володимировича (паспорт серiї СО №443118, виданий 
Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi, 14.09.2000 року) призначено 
на посаду голови правлiння товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв товариства вiд 02.03.2017 року, оформленого протоколом № 29 
у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень голови правлiння това-
риства. Малахова Ю.В. призначено на посаду голови правлiння строком на 
три роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою в розмiрi 8,2479 % у статутному капiталi товариства. Інші 
посади, які обіймав Малахов Ю.В. протягом останніх п’яти років: Голова 
правління ПАТ КІЕП.

Фоменка Олександра Леонідовича (паспорт громадянина України серiї 
СН №262510, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києвi, 
28.09.1996 року) припинено повноваження члена правлiння товариства 
згiдно заяви Фоменка О. Л. вiд 15.02.2017 року, у зв’язку iз призначенням 
Фоменка О.Л. на посаду члена наглядової ради товариства загальними збо-
рами акціонерів вiд 02.03.2017 року, оформленого протоколом № 29. Фо-
менко О.Л. перебував на посадi члена правлiння з червня 2014 року, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 
в розмiрi 0,0002 % у статутному капiталi товариства.

За статутом товариства члени правлiння обираються наглядовою радою 
товариства за поданням голови правлiння, який обирається загальними 
зборами акцiонерiв товариства.

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

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

Голова правління  Малахов Ю.В. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"СПЕЦIАЛIЗоВАНЕ МоН-
ТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №24"

2. Код за ЄДРПОУ 04715664
3. Місцезнаходження 03110, Київ, вул. Солом'янська, 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс (04571) 4-21-73 4-21-75
5. Електронна поштова адреса info@smu24.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://smu24.pat.ua/emitents/reports/
special

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу 

емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв 
(рiшення вiд 12.08.2016).

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 03.03.2017

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Спецiалiзоване монтажне управлiння №24»

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне 
акцiонерне товариство «Спецiалiзоване монтажне управлiння №24»

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Спецiалiзоване монтажне управлiння №24» вiд 12.08.2016 
було прийнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приват-
не, вiдповiдно та в порядку передбаченому ст.5 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Змiна типу товариства не є його перетворенням, 
у зв'язку iз цим не застосовуються положення законодавства щодо вимог 
кредиторiв пiдчас реорганiзацiї товариства.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством. Голова Правлiння Гуторов Сергiй Петрович 06.03.2017

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"ЕНЕРГоКоНСТРУКЦIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 31810081
3. Місцезнаходження 08130, село Чайки Київської областi, 

Києво-Святошинського району, вул. 
Лобановського Валерiя, корпус 5, кв.2

4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 593-08-61 044 593-08-62

5. Електронна поштова адреса vf@ekonstr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.energoconstrructsiya.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Посадова Особа Головний бухгалтер Гончаренко Лариса Йосипiвна 

звiльнилася з роботи за властим бажанням у зв»язку з виходом на пенсiю, 
наказ про звiльнення з роботи № 22-к вiд 01.08.2016 року.Гончаренко Л.Й. 
є членом Правлiння ПрАТ «Енергоконструкцiя» до 21.04.2020 року. 

З 1 серпня 2016 року на посаду головного бухгалтера переведена 
Сiроподка Людмила Iванiвна. Наказ протпереведення « 23-к вiд 01.08.2016 
року.

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 Коваль Олексiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.08.2016
(дата)
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «МИКоЛАїВГАЗ» (на-
далі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 54000, Україна, Миколаїв-
ська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159, повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «За-
гальні збори Товариства») 14 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Погранична, 159 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 10 квітня 2017 р.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ ТоВАРИСТВА 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСИТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

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.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

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

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-

глядової ради Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://mk.104.ua/ .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери 
можуть у приміщенні Товариства за адресою: 54000, Україна, Миколаївська 
область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159 (кім.503), щоденно (крім суботи 
та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), 
а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх прове-
дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із за-
значеними документами є Чеберяк Дмитро Іванович.

Довідки за телефоном (0512) 67-53-83, 67-49-07, 067 610 56 14.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 - 2016рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2016р.* 2015р.

Усього активів 1090442 689553
Основні засоби 236087 243203 
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 20306 20377 
Сумарна дебіторська заборгованість 741981 379083 
Грошові кошти та їх еквіваленти 61999  30701
Нерозподілений прибуток -253671 -131782
Власний капітал 1287 123176 
Статутний капітал 2019 2019 
Довгострокові зобов’язання 44696 43821 
Поточні зобов’язання 1044459  522556
Чистий прибуток (збиток) -120761  -97555
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8077600 8077600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1812 1846

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

ПАТ «МИКоЛАїВГАЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РАДІо І ТЕЛЕБАЧЕННЯ»

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 34-Б) (далі – Товариство)
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 

20 квітня 2017 року о 14.00
за адресою: м. Київ, вул. олегівська, 34-Б, технологічна будівля №1, 

кімната №5.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 13.00 до 14.00 

в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства (для представників акціо-
нерів). Довідки за телефоном: 044-425-14-37.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 20.04.2017.

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

1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2016 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затверджен-

ня річного звіту та балансу за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства 

за підсумками роботи у 2016 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017-2018 рр.
8. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання голови та членів виконавчого органу - Правління Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 2062 2011,0
Основні засоби 408,0 433,0
Довгострокові фінансові інвестиції 11,0 11,0
Запаси 1130 49,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1391,0 1051,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 82,0 454,0
Нерозподілений прибуток 1010,0 986,0
Власний капітал 518,0 518,0
Статутний капітал 124,0 124,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 135 132
Чистий прибуток (збиток) 0,0485 0,9223
Середньорічна кількість акцій 494440 494440
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт.

– –

Чисельність працівників на кінець 
періоду, осіб

40 40

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. 
Олегівська, 34-Б, приймальня, у робочі дні з 10.00 до 12.00. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова правління Осадчий Вадим Вячеславович.

Голова правління ПрАТ «Радіо i телебачення»         осадчий В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ 00901387
3. Місцезнаходження 10005 м. Житомир вул. Чуднівська, буд.104
4. Міжміський код, телефон та факс (0412) 244402 (0412) 480211
5. Електронна поштова адреса agromash@emzvіt.com.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЖИТоМИРСЬКИй ЗАВоД «АГРоМАШ»



№46, 9 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

73

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації www.ztagromash.ho.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

ІІ. Текст повідомлення
Згідно отриманої Емітентом 06 березня 2017 року інформації від 

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депози-
тарній системі України, відбулися зміни в інформації про власникiв 
iменних цiнних паперiв, у зв'язку з чим у власника акцій - фізичної осо-
би, яка раніше володіла 1891658 голосуючими акціями Емітента, що 

становило 25,3356 % від загальної кількості акцій (35.0648% від за-
гальної кількості голосуючих акцій), відбулося збільшення кількості го-
лосуючих акцій на 15419 штук простих іменних акцій, та складає 
1907577 штуки простих іменних акцій, або 25.5488 % від загальної кіль-
кості акцій (35,3074 % від загальної кількості голосуючих акцій). Дата 
обліку – 27.02.2017 р.

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

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

2. Голова правління Лісовський В.Ф.       06 березня 2017 року.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВТОКРАЗ 67
2. ПАТ АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562 5
3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДВОДБУД» 53
4. ПРАТ АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ 67
5. ПАТ АЕРОК ОБУХІВ 28
6. ПАТ АЕРОК ОБУХІВ 29
7. ПАТ АЕРОК ОБУХІВ 29
8. ПАТ АЕРОК ОБУХІВ 30
9. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» 27

10. ПРАТ АЛЕКСІ 50
11. ПАТ АЛЬБАТРОС 6
12. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА 44
13. ПРАТ АТП-16364 36
14. ПРАТ БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 42
15. ПАТ БІЛОЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 17
16. ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 16
17. ПРАТ ВЗУТТЯ 34
18. ПРАТ ВИДУБИЧІ 61
19. ПАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 31
20. ПРАТ ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» 57
21. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» 49
22. ПРАТ ВІЗУС 67
23. ПРАТ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 23
24. ПАТ ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10554 18
25. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 45
26. ПАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 46
27. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 13
28. ПРАТ ДІГ 8
29. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ 7
30. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 32
31. ПРАТ ДНІПРОСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 36
32. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 51
33. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД 37
34. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 71
35. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 41
36. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 72
37. ПАТ ЗАВОД «СТРОММАШИНА» 23
38. ПАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 57
39. ПАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 14
40. ПРАТ ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» 17
41. ПАТ ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА» 37
42. ПРАТ ЗОВНІШНЬО - ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЯН» 42
43. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 56
44. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 13
45. ПАТ ІМ.ФРУНЗЕ 39
46. ПРАТ ІМЕНІ ПОКРИШЕВА 39
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
47. ПАТ ІНГУЛ 40
48. ПАТ ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРОБЛЕМ 63
49. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 4
50. ПРАТ КЕРАММАШ 51
51. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ПРИЛАДБУДМОНТАЖ» 48
52. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» 16
53. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 27
54. ПАТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

«ЕНЕРГОПРОЕКТ»
70

55. ПАТ КИЯНИ 58
56. ПРАТ КІРОВОГРАД-АВТО 54
57. ПАТ КМК 10
58. ПАТ КОБЛЕВО 39
59. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 35
60. ПРАТ КОМУНАЛЬНИК 4
61. ПАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 48
62. ПРАТ КОТЛОМОНТАЖ 49
63. ПРАТ КРЮКІВБУДТЕХМОНТАЖ 9
64. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 21
65. ПАТ КШФ «ЗОРЯНКА» 34
66. ПРАТ ЛИТЕР 35
67. ПАТ ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ 15
68. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24656 «БОГДАНІВСЬКЕ» 51
69. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕГАНТ 50
70. ПАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 46
71. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 69
72. ПРАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ЛАГОДА» 19
73. ПРАТ МЕРКУРІЙ – V 52
74. ПРАТ МЕТЛАЙФ 6
75. ПАТ МІК МЕГА 3
76. ПАТ МЛИБОР 55
77. ПРАТ М-СЕРВІС 14
78. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 40
79. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» 31
80. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР» 27
81. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 38
82. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 49
83. ПАТ НОМІНАЛ 59
84. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 24
85. ПАТ ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ 14
86. ПАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 25
87. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №20 55
88. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ» 19
89. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ГУСЯТИНГАЗ» 21
90. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» 18
91. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 72
92. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 20
93. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕОБЛГАЗ» 20
94. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХАРКІВТУРИСТ» 26
95. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 

«ПОЛТАВАТУРИСТ»
7

96. ПАТ ПОЛЮС 36
97. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» 53
98. ПРАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «АГРОСОФТ» 58
99. ПРАТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ 72
100. ПАТ РАДСАД 41
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
101. ПРАТ РАДУЖНЕ 39
102. ПАТ РАССВЕТ 39
103. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 35
104. ПАТ СКЛОПРИЛАД 68
105. ПАТ СЛАВУТИЧ 60
106. ПРАТ СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 26
107. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕХАНІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА КОЛОНА №6 УКРХМІЛЬБУД 37
108. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №24 71
109. ПРАТ СТЕРХ 9
110. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 12
111. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС» 17
112. ПРАТ СУМИ-АВТО 62
113. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» 39
114. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 11
115. ПРАТ ТЕРНІВСЬКЕ 22
116. ПРАТ ТЕХНІКА 44
117. ПРАТ ТИСМЕНИЦЯ-РИБА 8
118. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 30
119. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 64
120. ПАТ ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2 13
121. ПРАТ ТРИКРАТСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 7
122. ПАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 60
123. ПРАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ФРЕГАТ» 43
124. ПРАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ФРЕГАТ» 43
125. ПРАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ФРЕГАТ» 43
126. ПАТ УІФК-АГРО 24
127. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 45
128. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 47
129. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОАПАРАТУРИ 11
130. ПРАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ 63
131. ПАТ УКРГІДРОЕНЕРГО 65
132. ПРАТ УКРЕКСКАВАЦІЯ 22
133. ПРАТ УКРЕНЕРГОРЕМОНТ 4
134. ПАТ УКРПАПІРПРОМ 10
135. ПАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 36
136. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ СЕРВІС» 66
137. ПРАТ ФІРМА БАКАЛІЯ 52
138. ПРАТ ФІРМА ЕЛІПС 5
139. ПАТ ФОРУМ САТЕЛІТ 59
140. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 31
141. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»
34

142. ПАТ ХАРТРОН 33
143. ПАТ ХЕРСОНБУДТРАНС 39
144. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 38
145. ПАТ ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 66
146. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 43
147. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 43
148. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 47
149. ПАТ ХЕРСОНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16560 37
150. ПРАТ ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ 62
151. ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБГОСП 54
152. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 12
153. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПРОМЕТЕЙ» 25
154. ПАТ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ» 68
155. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 32
156. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 33
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17046
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
07.03.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


